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Förord. 

Föreli^ande lilla studie kan betraktas som en förberedande 

historisk orientering till en rent teoretisk analys av verklighetens 

problem. Den har framgått som ett naturligt komplement till 

mina seminarieövnii^ar i teoretisk filosofi under min tjänstgöring 

läsåret 1913—14 vid Göteborgs Högskola, bedrivna i omedelbar 

anslutning till den första mera djupgående undersökning den sven¬ 

ska filosofiska litteraturen äger av detta problem, nämligen 

Vitalis Norströms 1912 utgivna problemdigra bok Religion och 

tanke. 

Beträffande betydelsen av att vid de filosofiska problemens 

klarläggande gripa tillbaka till antikens lösningsförsök delar jag 

fullständigt Ernst Cassirers mening, när han i sin bok om Ktm- 

skapsproblemet i Nyare tidens filosofi och vetenskap yttrar: 

sVerzichten wir nicht auf die echten und wahrhaft philosophischen 

Quellen und Anfänge, indem wir die antike Spekulation von un- 

serer Spekulation ausschliessen? Liegt nicht hier die eigentliche 

Urgeschichte unseres Problems und alle Keime seiner kimftigen 

Entfaltung? s 

I ett så omfattande ämne har det ej varit möjligt att ge 

en avrundad framställning ens av huvudpunkterna i tänkarnas 

sv-stem. Jag har därför helt naturligt sökt gripa endast de kärn¬ 

punkter, genom vilka problemets utveckling söker sig vidare. 

Och jag har stannat vid stoikerna, där denna utveckling tills 

vidare fått sin organiska avslutning, på samma gång som deras 

lösning av uppgiften i sig iimebär uppslag till hela den nya 

tidens livliga debatter av detta centrala filosofiska problem. 
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Verkligheten är från början intet problem för människan. 

Den är tvärtom det lättfattligaste av allt, den är det självklara. 

Yttervärlden, medmänniskorna, stjärnhimlen såsom ett självstän¬ 

digt existerande behöva ingen förklaring. Historiens upplevelser, 

matematikens, sedelagens och de sköna tingens innehåll ej heller. 

Så småningom får denna evidens, inför eftertanken en stöt. 

Människan upptäcker, att alla verkligheter eller snarare verklighets- 

intryck ej äga samma valör. Att 2x2 = 4 är lika obestridligt 

som att solen går ner inför våra ögon. Men det är ej samma 

slags verklighet jag hävdar med de två påståendena. Likaså 

ej heller att polstjärnan står i norr och att grekerna besegrade 

perserna vid Marathon. Smärtan har ej samma slags existens 

som bajonetten, en i drömmen eller hypnosen suggererad smak¬ 

förnimmelse ej samma realitet som smaken hos det äpple jag nu 

biter i. 

Vad är det verkligen verkliga? Har en gång denna undran 

\'aknat, har verklighetsproblemet i hela dess räckvidd och utom¬ 

ordentliga komplikation gått upp för våra ögon, kan den aldrig 

åter slumra in. För varje ny position i tankeprocessen gör den 

sig åter gällande och kräver ett nytt svar ur en ny frågeställning. 

Vid första blick på västerlandets tänkande skall man finna 

den stora plats verklighetsproblemet upptagit ända från antiken 

fram genom århundradena. En oavlåtlig kritik av det naturliga 

existensbegreppet har fört till ett oupphörligt förflyktigande av 

just det, som för den naiva ståndpunkten tedde sig som verklig¬ 

hetens väsen, för att slutligen som sitt sista resultat fastslå oupp¬ 

nåeligheten av ett ting i sig. En historisk överblick ger vid handen, 

att det särskilt varit tre formuleringar som gett avgörande grepp 

Gtileh. Högsk. Arsskr. XX: i \ 
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2 BIRGER LILJEKRANTZ 

på problemet: Detnokrits realistiska atomlära, skeptikernas agnos- 

tiska idealism och Cariesius övervinnande av skepticismen genom 

en tillämpning på verklighetsproblemet av den nya vetenskapliga 

betraktelse, renässansens naturvetenskap framfött. Därefter hölls 

väl verkhghetsbegreppet såsom problem en tid i skymundan, där¬ 

igenom att kunskapsfrågan behandlades för sig såsom en isolerad 

vetenskap. Men frågan blev på nytt brännande genom den kant¬ 

ska filosofiens framträdande. Transscendentalfilosofien bringar 

genom sin revolutionerande betraktelse av kunskapsprocessens 

väsen också verklighetsfrågan upp på ett nytt plan. Hos bety¬ 

dande grupper av den kantska ståndpunktens fullföljare har 

emellertid själva den ktmskapsteoretiska frågan tilldragit sig det 

avgörande intresset, och verklighetsbegreppet har hos dem till 

slut reducerats till ett enbart relationsbegrepp till själva kun¬ 

skapsprocessen. 

Vilken position man nu till sist må intaga i denna avgörande 

fråga, så mycket kan från början fastslås, att det vid en historisk 

behandling av dessa frågor är fullt berättigat att åt verklighets¬ 

problemet ge en fristående ställning och ägna det en självstän¬ 

dig behandling. Redan ur en summarisk betraktelse av de filo¬ 

sofiska ståndpunkternas historia framgår, att verklighetsfrågan 

varit ett centralt problem, på vilket man sökt ge olika svar, 

oberoende av vilken kunskapsteoretisk ståndpunkt man innehaft. 

Att existensfrågan emellertid alltid befunnit sig i intim kon¬ 

takt med sanningsfrågan, framgår av sakens egen natur. 

Innan medvetandet kan avgöra tingens innersta väsen, måste 

det se till, hur långt dess egen förmåga når att fatta detta väsen. 

Vilketdera problemet som logiskt betingar det andra, må så länge 

lämnas därhän. Men historiskt har å ena sidan sanningsbegrep¬ 

pet dykt senare upp för den filosofiska uppmärksamheten, å den 

andra dess bestämmande befunnits vara ett oundgängligt villkor 

för verklighetsbegreppets precisering, respektive reducering. Men 

härav följer ingalunda, att de bägge frågorna täcka varandra. 

För att komma till rätta med verklighetens väsen och inne- 

liåll är det ej nog att analysera begreppet sanning, detta må nu 

formuleras såsom entydigt relationssammanhang, såsom lagen¬ 

lighet, natur eller på något annat sätt. Utöver de två faktorerna 

kunskapsakten och kunskapens objekt kommer en tredje, verk- 
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VERKI40HETSFR0BLEMET I DEN FÖRKRITISKA FILOSOFIEN 3 

lighetsbegreppet, vilken åtminstone såsom problem alltid kräver 

en fristående undersökning. 

Förhållandet blir sålunda detta. Begreppen sanning och 

\’erklighet äro i förhållande till varandra fullt fristående. Där¬ 

emot stå de bägge i sträng relation till frågan om kunskapspro¬ 

cessens karaktär, räckvidd och gränser. Problemet sanning frå¬ 

gar efter kunskapsprocessens riktlinje, mål och norm, problemet 

verklighet efter kunskapsföremålens, tingens förhållande till eller 

e\-entuella beroende av kunskapsakten. 

Det följande söker visa, att just en dylik självständig 

betraktelse är både nödvändig och fruktbar för en utredning 

av dessa båda sig sammanflätande filosofiska frågor. Så under¬ 

lättas påtagligt för historieforskaren en precisering av den all¬ 

mänt filosofiska ståndpunkten exempelvis hos åtskilliga av anti¬ 

kens tänkare, hos Demokrit, sofistema, skeptici och andra, just 

genom ett isärhållande av kunskapsfrågan från frågan om tingens 

realitet. 

När man ser sig om efter en terminologi för att karakteri¬ 

sera de skarpt motsatta grunduppfattningar, som blottas vid 

ett ståndpunktstagande till verklighetsproblemet, erbjuder sig 

som lämplig den traditionella antitesen realism—idealism, en mot¬ 

sättning, som inom sig rymmer bägge de typiska grupperingarna 

inför verklighetsproblemet. Realismen vill hävda, att kunskapens 

föremål äger en självständig verklighet, oberoende av kunskaps¬ 

funktionen. Idealismen menar, att kunskapsföremålen till själva 

sin existens äro beroende av kunskapsfunktionen. Realismen till¬ 

erkänner tingen en real verklighet, idealismen förvandlar all verk¬ 

lighet till blott en ideal. I det senare fallet kan verkligheten åter¬ 

igen antingen sammanfalla med kunskapsfunktionens medveten- 

hetsrealitet eller — i en mindre ytterligt gående form — vara en 

sekundär, betingad produkt, »given *, »satt» av kunskapsfunk¬ 

tionen.* 

' Valet av terminologi sammanfaller ined Rickarä itcrUertz ståndpunkt i 

hans Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosopliie (Berlin 
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4 BIRGER ULJEKRANTZ 

De filosofiska problemens egen inre dialektik gör det berät¬ 

tigat att man för klargörandet av en historiskt given ståndpunkt 

blickar tillbaka på dittills lämnade lösningar av en fråga. Ytter¬ 

ligare ett skäl att vid behandlingen av en nyare tids problem 

gripa tillbaka till antikens tänkande är det faktum, att just tän¬ 

karna vid den nya tidens inbrott själva medvetet anknöto sitt 

arbete till antikens resultat. Med hänsjTi till verklighetsproblemet 

i lika hög grad som till kunskapsproblemet gäller E. Cassirers 

hänvisning till antiken såsom problemens urhistoria:^ »Verzichten 

wir nicht auf die echten und wahrhaft philosophischen Quellen 

und Anfänge, indem wir die antike Spekulation von unserer Be- 

trachtung ausschliessen? Liegt nicht hier die eigentliche Urge- 

schichte unseres Problems und alle Keime seiner kiinftiger Eiit- 

faltung?-Sein eigener innerlicher Fortschritt ftihrt es mit 

Notwendigkeit zu den Prinzipien und Fragen zuriick, die die 

griechische Spekulation ausgezeichnet und in typischen Gestal¬ 

tungen verkörpert hatte.» 

Det finns slutligen ännu en anledning till en sådan retro¬ 

spektiv betraktelse, den grekiska filosofiska kulturens klara enhet¬ 

lighet och överskådlighet. »Die grundlegenden Gedanken sind 

bei den Griechen einfacher, schlichter gesagt, ohne das möderne 

Pathos, typischer, anschaulicher. In unserer Zeit ist ihre Gestalt 

in jeder Beziehung reicher, vielfältiger, zusammengesetzter, ver- 

wirrender. »* »Innerhalb des Gebietes und Verlaufes der euro- 

päischen Kultur sind nun einmal die Griechen die allein originalen 

Denker, die jede Form der Weltbetrachtung mit typischer Ein- 

fachheit und Schärfe entwickelt haben. Jedes Volk und unsere 

gesamte Kultureinheit hat den Gang der hellenischen Geistesge- 

schichte wiederholt.» 

^ Das Erkenntnisproblem in der Pbilosophie und Wisscnschaft der ncucrcn 

Zeit (Berlin 190O). Bd. I s. 20. 

* M. Wlesevthal: l*r. Xictzscdie und dic griechische Sophistik. (I>as lunna- 

iiislische Gymnasium, 190^, 14. Jahrg., lleft. 4. s. 171 och 15.^). 
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111. 

En börjande, omedelbar världsbetraktelse tar emot medve- 

tenbetsintrycken utifrån utan att reflektera över själva den akt, 

betraktelsen innebär från mottagarens sida. Sinnesintrycken äro 

omedelbart sanna,’ emedan de äro omedelbart verkliga. Verklig¬ 

heten har inte gjorts beroende av kunskapsakten. Denna tidiga 

ståndpunkt, som vi i överensstämmelse med förut gjorda distink¬ 

tioner kunna kalla naiv realism, sammanfaller i stort sett med 

det praktiska livets och de dogmatiska vetenskapernas i allmän¬ 

het. Som Friedrich Harms uttrycker det: »In den einzelnen 

Wissenschaften wie im Leben gilt von alters her bis auf die Gegen- 

wart die Annahme: die Wahrheit ist das Sein, welches der Gegen- 

stand des Denkens ist und mit dem Gedanken iibereinstimmt, 

und sie ist der Gedanke, welcher den Gegenstand darstellt, wie er 

ist. Das Sein hat keine Wahrheit, welches von dem Gedanken 

nicht erkannt werden kann und mit ihm ubereinstimmt, und der 

Gedanke ist nicht wahr, der den Gegenstand änders darstellt 

als er ist. Diese Ubereinstimmung des Seins mit dem Gedanken 

gilt im Leben der Menschen und allen einzelnen Wissenschaften als 

das Wesen der Wahrheit. Alle Wissenschaften, die sie erkennen 

wollen, verfahren in der Voraussetzung, dass das, was sie suchen, 

die Wahrheit, die tT^ereinstimmung ist des Gedankens mit dem 

Sein ».^ Man kan dela Harms mening om denna ståndpunkt 

såsom den genomsnittsvetenskapliga, där man nöjer sig med en 

dunkel känsla av en viss skillnad mellan erfarenheten och varat, 

mellan det funna och det före finnandet för sig existerande. Man 

kan emellertid vid uppsökandet av den ursprungligaste, omedel¬ 

bara uppfattningen av verkligheten ej stanna vid en dylik 

ståndpunkt, där t. ex. Windelband, Natorp och Cassirer stannat, 

^^lka samtliga anse den ursprungligaste uppfattningen av för¬ 

hållandet mellan varandets och förnimmandets innehåll vara 

den, att i förnimmandet ligger en reproduktion som äger likhet 

med originalet, en spegelbild av det verkliga.^ Denna stånd¬ 

punkt röjer nämligen redan en vaknad reflexion, ett sär- 

' Fr. Harms: Ober den Begriff der Wahrheit. Abbandl. der Königl. Aka* 

demie der Wissenach. z. Berlin 1876, s. 174 f. 

•Jfr t. ex. W. Windelband: Praeludien passim. Cassirer, a. arb. 
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6 BIRGER ULJEKRANTZ 

hållande av förnimmelsen såsom subjektiv från ett utom stå¬ 

ende objektivt. En dylik reflexion har på det aldra första sta¬ 

diet. hos den primitiva människan eller hos barnet, ännu ej vak¬ 

nat. Hos barnet finns, ända till en viss ganska långt framskriden 

ålder, intet medvetande om sanningen eller falskheten i vad det 

upplever. Hela mängden av intrycks- och föreställningskom- 

binationer ligger på samma plan — utanför både verklighets- och 

sanningsrayonen, utanför frågan om beskaffenheten hos en värld 

utom dess eget medvetande. 

Söker man i filosofiens historia uttryck till och med för en 

så primitiv ståndpunkt, skall man otvivelaktigt hos grekernas 

äldsta tänkare kunna finna något motsvarande. Den gammal- 

joniska naturfilosofien har ställt sig helt och hållet förbehållslöst 

inför tingen utan att fråga efter erfarenhetsprocessens hemlighet. 

Tingen äro. Att säga att verkligheten existerar, var att ge dem 

en upplysning, V’arefter de aldrig frågat och varpå de aldrig 

tvivlat. Ett kriterium härpå är överflödigt. Här är ingen fråga, 

kräves alltså intet svar. Likaså kräves intet sanningskriterium. 

Det verkliga och det sanna sammanfalla. Objekten, föremålen, 

»tingen i sig» äro utan vidare ett med kunskapens innehåll.^ 

Dessa filosofer äro så fängslade av sysselsättningen med verklig¬ 

hetens ting och förlopp, att de ej varsna, hurusom just dessa 

ting och processer också äro processer och innehåll i själva 

erfarandets akter. De stå ännu hitom både realism och idealism. 

I3etta förhållande röjer sig också i själva deras verklighetsteori. 

De söka enbart tingens grund = substrat (vXt\ xai urroxeipevov). 

»Av de älsta filosofema voro nu de flesta av den åsikten, att prin¬ 

ciperna (ursprunget) för allting vore att söka i orsaker av blott 

kroppslig natur. Såsom det varandes element och ursprung be¬ 

teckna de det, varur allt stammar, varur allt ursprungligen kom¬ 

mer till och vari det till sist går under, medan det bestående blir 

oförändrat och förändrar sig blott med hänsyn till sina aksidenser. 

Och fördenskull tro de, att det finns varken uppkomst eller un¬ 

dergång, emedan det bestående förblir. »^ En dylik lära 

’ Denna uppfattning hävdas också av Herbertz, anf. arb. s. 19. 

^ AriUoteles Mctapbysik 983 b 6—13: twv bi\ npwTwv tp\\tyoo(pr[oå\TiD\ 

o\ TiAnirttoi Tuc i:\ Eibei puva^ (riT)&i)Oov sUat :niYT<o\ ‘ tS ov yåp lotiv 

anovra tu uvtu, xai éS ov Yi^verm npfoTou xai di o y&EippTai Tf:\KrTatov» ifii 
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VERKLIGHETSPROBLEMET 1 DEN FÖRKRITISKA FILOSOFIEN 7 

tar ingen hänsyn till kunskapsfrågan, den är oskyldig som barnet 

inför den frågan: varför duga ej våra omedelbara iakttagelser? 

Dessa visa oss ju intet urstoff, utan just detta, som uppstår och 

förgår. 

Men om vi enligt dessa filosofer ej få lita till vår iaktta¬ 

gelses vittnesbörd, så äro dess erfarenheter mindre viktiga än 

iakttagelsen av urstoffet — Tales vatten, Anaximanders apeiron, 

Anaximenes luft -— och därigenom också mindre verkliga. Men — 

i samma ögonblick denna fråga blivit framkastad, har verklighets- 

problemet skymtat för tanken och denna har lämnat sin ursprung¬ 

ligaste ståndpunkt. Otvdvelaktigt har Gomperz sett rätt, när han 

finner i urstoffsteorien ligga en skeptisk brodd:* »Endlich warinder 

Urstofftheorie ein Keim von Skepsis enthalten, der frtiher oder 

später seine volle Entfaltung finden musste. Denn wenn die 

Lehre fur Thales vielleicht noch nicht mehr besagte, als dass 

alle Dinge aus dem Wasser hervorgehen und wieder in dasselbe 

zuriickkehren, so musste sie doch unfehlbar allmählich die Be- 

deutung gewinnen, dass nur die Urform des Stoffes die wahre und 

wirkliche, alle anderen aber bloss täuschende Sinnebilder seien. 

Und sobald man einmal annahm, dass z. B. Eisen oder Holz in 

Wahrheit nicht dies, sondem Wasser oder Luft seien, wie sollte 

der also erweckte Zweifel an der Giiltigkeit des Sinnenzeugnisses 

an dieser ■ Stelle haltmachen?» Vi ha sålunda nått fram till den 

punkt, där reflexionen över verkligheten vaknar till en kunskaps¬ 

teoretisk betraktelse. Den första positionen i den filosofiska ut¬ 

vecklingen finner man strax karakteriseras av en realistisk upp¬ 

fattning av verkligheten och en objektivistisk^ uppfattning av 

sanningsproblemet. 

fAfv 01^010:; toTq hk nå^f.0% ^GTaf3oX.\(>uct)^« tovto otoixgJon v.oi 

ipaotv clvat T(bv övrov, xai h\ä toöto otne oi^&kv utovtai oCte 

^ Theodor Gomptrz: Griechiscbe Denker. Eine Geschichte der antiken Phi- 

losophie. Bd. I (3 Aofl. Leipzig 1911) s. 40. 

^ Jfr distinktionen realism-idealism i fråga om verklighctsproblemet bär 

ovan s. 3 ! Objektivism betecknar dä den uppfattningen av kunskapen, som låter 

kunskapsprocessens natur och sanning väsentligen bestämmas av tingen, objek* 

ten. kunskapsföremålet ntan hänsyn till subjektet. Dess antites är subjektivismen, 

som återigen söker sanningens enda eller väsentliga betingelse i det erfarande 

subjektet. Aven beträffande dessa terminologiska distinktioner ansluter jag mig 

till Herbertz. Jfr anf. arb. s. 12. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



8 BIRGER IJLJEKRANTZ 

Vilka äro då de tidiga erfarenheter, som driva tänkaren ur 

den första omedelbarhetens position? Vi ha att tänka oss utveck¬ 

lingen i följande riktning. När Thales vid havsstranden betrak¬ 

tar vattnet, tingens ursprung, när Anaxtmenes låter blicken 

följa skyarnas tåg i luftrymden, alltets moder, då har det ej ännu 

gått upp för dem som problem, huruvida synfömimmelsen av 

v^atten och skyar är helt detsamma som, likt eller olikt med vatt¬ 

net och skyn. Men låt oss tänka, att de sluta ögonen, — och vatt¬ 

net och skyarna äro borta; de öppna dem — och tingen äro där 

åter. Några enkla reflexioner behövas, för att de skola ha nått 

fram till ett särskiljande av förnimmelserna och tingen.^ Och 

härifrån tvingas tanken snart vidare till ett fastslående att med¬ 

vetandet beror av en självständig, oavhängig ytteivärld. 

Och relationen mellan kunskapsinnehållet och objekten bestäm¬ 

mes då av det ursprungliga primära kausalbehovet utan vidare 

såsom ett orsaksförhållande. Av vilken natur blir nu denna or- 

saksförbindelse? Det ursprungligaste förhållandet mellan kun¬ 

skapsobjektet och förnimmelsen ansågs utan vidare vara identi¬ 

teten. När denna inför den vaknande reflexionen ej befinnes vara 

tänkbar, bestämmes likheten vara framgången såsom resultat av 

kausalrelationen. Ur denna naiva realism framgår nu direkt också 

ett sanningskriterium. Kunskapens enda källa är förnimmelsen, 

och dennas enda kriterium blir därför förnimmelsens överensstäm¬ 

melse med objektet. Objektet blir normen, som dikterar kunska¬ 

pens sanning eller falskhet = naiv objektivism. Och våra sinnes¬ 

förnimmelser äro självklart sanna. Men här möter en svårighet. 

Sinnesförnimmelsernas självklara sanning skulle kunna bli oss 

fullt tryggad, först när vi visste, på vilken väg denna innehålls- 

likhet mellan objekt och förnimmelse kommer till stånd. Häröver 

ha också tänkarna börjat reflektera. Den första ut\’ägen har då 

varit »influxus physicus »-hypotesen. Förhållandet kan förkla¬ 

ras därigenom, att man tänker sig objekten i fömimmelseögon- 

blicket omedelbart spatsera in i subjektet. Med någon modifika¬ 

tion har också »influxus physicus »-tanken spelat en betydande 

’ Jfr den liknande tankegången bos G. Heymans: Hinfiihning in die Meta- 

physik. (Leipzig 1905) s. 30 ff. 
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roll i filosofiens historia i sin vidgade formulering såsom allmän 

kausalteori. I sin speciella form vid denna tidpunkt får den den 

modifierade innebörden, att xcausa transiens» blir till ett rent 

kroppsligt, yttertinget liknande utflöde, en från tingen sig lösgö¬ 

rande bild, som når våra sinnen. Totalståndpunkten kan då sam¬ 

manfattas så. Den betyder en naiv realism: förnimmelsen är til! 

innehållet lik objektet. Och i denna iimehållslikhet ligger all 

sanning: naiv objektivism. Denna uppfattning representeras i 

sin renhet av antikens störste naturforskare Demokrit och före 

honom av Empedokles. 

Empedokles ståndpunkt representerar klart den nämnda 

»infiuxus physicus »-betraktelsen. Så i de välbekanta raderna: 

Jorden fömimmes med jord, och vatten fömimmes 

med vatten, 

liimmelska luften med luft, genom eld förtärande elden, 

kärleken åter med kärlek, men hat med förbittrade hatet. ‘ 

Om sålunda tingen fattas genom en förnimmelse, som själv 

är besläktad, likartad med det förnumna, kan intet osant erfaras. 

Så har Empedokles utifrån en självförstådd grundåskådning av 

det verkliga och dess förhållande till oss ett osvikligt kriterium för 

kunskapens sanning: »Betrakta varje ting med varje sinne noga, 

så vida det är klart, och betrakta icke synen för mera trovärdig 

än hörseln, skatta ej heller örats brus över gommens klara förnim¬ 

melser, och sätt för dessas skull icke tillbaka trovärdigheten hos 

de andra organen, så många vägar som finnas till kunskap, utan 

förnira vart och ett så långt som det står klart. 

> fiev yap yatav åncojiapev, uban h'vhoyp, 

b*a{&épa biov, dtap ?iupt nCp dtbt\Xov 

OTOp^Y^v hk ^topY^i vetxo^ bé te vetxel \vypm. 

Emped- fragm. 109. Hermann Diels: Die Fragmente der Vorsokratiker. 

I Bd. (2 Aufl. Berlin 1906) s. 203. 

* iW' d&pet xd(Ji] icaXufii^, xQ b^Xov éVactox, 

^f)Te n xiotei xXeov f) xat* dxo\>t\v 

f\ dxo\>f)v éptbovnov i>nip tpavoipora 

pqre n tu» dXXcDv, öndai) x6po< ici\ vonoat 

Yviwv xionv Ipuxe, vöei bi^Xov fr'xaorov. 

Emped. fragtn. 4. Diels anf. arb. s. 174. 
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Väl omfattar Empedokles tron också på en högre vishetslära, 

svår att fatta för mänskorna, men dess kunskap kan, enligt vad 

som följer av' det föregående, ej med skäl ställas principiellt på 

ett nytt plan. 

O, mina vänner, väl vet jag, att sanning bor uti orden, 

som Eder yppa jag vill. Men svåra de äro att fatta; 

full av möda är vägen till sanning för mänskornas sinnen.* 

Det är givet, att i detta hävdande av en högre kunskaps* 

möjlighet skulle ligga ett frö till tvivel, som snart nog skulle sätta 

en skarp gräns mellan de två kunskapsvägarna såsom två olika 

arter. När denna tanke tänkes ut, äro vi inne i en ny utveck¬ 

lingsfas av den grekiska tanken, pytagoreemas och eleatemas å 

ena sidan, skeptikernas å den andra. En ansats till skepsis skym¬ 

tar också i vissa bevarade fragment av Empedokles såsom detta; 

»Ty trånga äro de sinnesverktyg, som äro bredda över mänskor¬ 

nas lemmar. Mycket eländigt tränger inpå dem, som avtrub¬ 

bar eftertanken. Knappt ha de överblickat en liten del ax- 

sitt liv, så fara de därifrån, förda bort av det snabba ödet likt rö¬ 

ken, som stiger mot höjden . . . så föga låter sig det hela för män¬ 

skorna ses eller höras eller gripas av eftertanken. 

Den utpräglade representanten för den naiva realismen i 

verklighetsuppfattningen möter oss i Demokril. Hos honom före¬ 

finnes en klar åtskillnad mellan subjektet och objektet. Hur vin¬ 

ner, enligt hans mening, subjektet kunskap om objekten? Demo- 

krit omformar »influxus physicus »-hypotesen till sin bekanta 

teori om de små bilderna (etboxXa). »I den förändring, som de från 

< (i) 9tAo\. oiba oi^Kx' dXT\i)K{i^ rtdpa uv&mc. 

i'xio • ud.Va b*dpYa.\KT( (fj] y**’ TKn>xTai 

dvbpur^i KOt bx^o^nXo^ fe*ni 9pif\o rrionui 

Hmped. fragtu. it^. Ditls anf. arb. s. 206. 

• OTevvto^oi pcv ^aXduai xard Y\no x^;r.t'VT(ii 

loXXd bk bttX' furram, to t* d,u,3XiWot)Oi u€piu\a^* 

rxoöpt» bk tbiur dv^prjaovTe^ 

ibxupopot xonvoto bixip* dp&^Mt;; uikutox 

ovx' ÉivbEpxTu Tttb’ dvbptcovv oub’ ^laXnrOTU 

oCte vdw iKpiXniTU. 

Emped- fragm. 2. Piels anf. arb. s. 173. 
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tingen utgående och genom sinnesorganen inträngande utflödena 

frambringa i själen, består sinnesförnimmelsen; synfömimmelsen 

exempelvis uppstår därigenom, att de från föremålen sig lösgö* 

rande bilderna av desamma (atbcoXa, betxEXa) forma den framför 

dem liggande luften och denna så träder i beröring med utflöden 

från våra ögon. 

Den naiva realismen hos Demokrit ligger i antagandet, att 

förnimmelsen utan vidare stämmer överens med objekten utan¬ 

för medvetandet. Och på samma överensstämmelse vilar sanningen, 

som för denna uppfattning blott har att ta hänsyn till objektets 

betingelse och sålunda får en objektivistisk motivering. Blotta 

sinneskunskapen äger sålunda redan i sig sanningshalt. Aristo- 

teles yttrar ora Demokrit uttryckligen: »Denne betraktar nämligen 

förnimmande medvetande och förnuft såsom ett och det samma; 

det saima vore nämligen det samma som fenomenet . . . Han 

behandlar sålunda ej förnuftet som en förmåga, vilken sysselsät¬ 

ter sig med sanningen, utan han sätter förnuft och förnimmande 

medvetande utan vidare identiska. »* 

Enligt denna uppfattning skiljer Demokrit ej psyke och nus, 

fenomen och sanning, utom blott vid frågan om kunskapens psy¬ 

kologiska uppkomst, frågan om källorna, ej vid frågan om saken, 

ora värdet av de två ursprungen.’ 

Denna formulering ger också vid handen, att Demokrit ej 

bor räknas till de tänkare som förberedde sofismen.'* Han måste 

^ Ref. efter E. Ztller: Grundtiss der Gesjb. d. gr. Pbil. (6 Aufl. Leipzig 1901) 

s. 70. 

* ArisioteUs De gen. et corr. 404 a 27: éxcuo^ (scil. Anj4oxp\To^) fiev \up 

tauxuv xai voöv, ydp t\\a\ tö fpmvupKwv... ov hi\ xpiVai 

\(') 0)- buvdpei Ttvt Jiepl d.\i\&Eiav, i.\\u xavxo voCv. 

* Johannes Philoponus, Dc anima p. 71, 19: avnxpv^ kIttev, ön tA 

xai ro ^anopevov tadräv xai odbev biayépetv Tf(v aAi)&6tav xai td aio&fioet 

^fluoufvov. e! toivvv voöc Jiepi dXT\&etav» hk ?.yti if.pi t6 

70iYgue>ov. TÖ d.\T\&é< hk radtöv éon x& At)poxpiT<p boxKt, xai ö 

'oi; dpa tauTÖv Tf| 'bvxq. Y^p * sov:, npö^ tt^v d.\i)&etav, uvtcd^ {\ 

TÖ <pau*(>pi:vov • ov^xofiv xai é\aXXaS. o>:; tö (patv<jur\ov npö^ xt\\ 

ö SOV' npb: xi\y ti toivov tadtöv tö xai tö 

6 \i)v: apa xai f( ^vx^l taÖTÖv. 

* Detta bekräftaa också bl. a. av en mängd yttranden i den antika 

litteraturen av Cirero och andra. t. ex. Plntarch ad v. Col. c. 4, 2. s. 1109, A: 
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betrakta dessas skrupler inför frågan om verklighetens objektiva 

existens, om sanningens ouppnåelighet, såsom en orimlighet. Han 

har visserligen en sensualistisk uppfattning om vägen till verklig¬ 

heten, men just denna väg är för honom det säkraste av allt. 

Den naiva sensualistiska realismen inför verklighetsfrågan 

och den naiva objektivismen inför sanningsproblemet äro grund¬ 

läggande för hans ståndpunkt. Under den närmare utbildningen 

av atomteorien stöter denna hans ursprungliga ståndpunkt dock 

på svårigheter. Konstaterandet av skillnaden mellan de pri¬ 

mära och sekundära egenskaperna hos tingen styrker visserligen 

hans uppfattning, att vi i atomernas begrepp ha nått till tingens 

kärna. Naturens väsen har innerst en geometrisk-mekanisk karak¬ 

tär: ”éreri b'dTO|i<i xai xevov."^ Det tycks sålunda icke ha ägt 

rum någon modifikation i hans ståndpunkt beträffande sannings¬ 

frågan.*) Däremot kan man otvivelaktigt hos honom konstatera 

en tendens till en mera idealiserande tolkning av verkligheten be¬ 

träffande åtminstone en del av fömimmelseinnehållet. Ett dylikt 

steg vidare framåt i betraktelsen röjer sig i de allbekanta orden: 

»Blott i meningen finnes det söta, i meningen det bittra, blott i 

meningen det varma, blott i meningen det kalla, blott i meningen 

färgen; i verkligheten åter finnes endast atome{r)n(a) och det 

tomma rummet. 

Detta sista >^trande har föranlett åtskilliga forskare att fråga 

sig, huruvida ej Demokrit borde räknas bland skeptici. Detta ytt¬ 

rande skulle då röja ett tvivel på verklighetens väsen över huvud, 

och filosofen skulle ha avstått från tanken att framtränga till 

detta. Om man nämligen översätter Demokrits term éreij icke med 

»i verkligheten » utan med »i sanning », skulle detta yttrande fri¬ 

tagas från alla anspråk att uttala sig om verkligheten utan endast 

'roooutov YK Aiiu<>)cpiri>< dnobct Tof u+j fiaWox clvai tuiov f\ toiov 

ipaYudKov fxoflTov. tViötfi [IpmraYopcK to> tovth kIiunh |iiEpa/f|oUcit xai 

YCYpo^Kvai JioWu xai Tti^avct npo:; avT<»v. 

^ Sext VII 135: vdpci) TTixpus, &Ep|io\, vopc) it)vxpdN, 

\du(i) xai Dicls anf. arb. s. 388. 

2 Detta styrkcs av Arisloieles upprepade påståenden. T. ex. Arisioteles Metha* 

pUysik. 1009 a 12: bc bid to {>noXau^dM:i> <i>pd\iiöiv pev Tf|v ratnip 

b*e1vai d.\Xoi<c>öiv. to ^jioivouevov xaxtt xqv d\UY>t»\^ dX^^v^i^ ^Uai cpaoiv, 

^ Ref. efter K, Zeller: Grundriss der (iesch. d. gr. Phli. (6 Aiifl. Leipzig 

1901) S /H. 
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om sanningsfrågan. Vid denna tolkning är det emellertid påtag¬ 

ligt, att man försummat göra en tillräckligt klar åtskillnad mellan 

de två frågor, som här äro sammanblandade, sanningen och verk¬ 

ligheten. Det framgår både av )ttrandet och av sakens egen inne¬ 

börd, att distinktionen *i meningen blott är det söta, det bittra» 

etc. gäller uteslutande verklighetsfrågan, existensen såsom sådan, 

ej deras sanningshalt. Det betonas härmed, att de existera blott 

innanför en trängre krets, nämligen blott hos subjektet, i förnim¬ 

melsen. Ett sådant yttrande behöver nämligen ej strax innebära 

en vaknad kritik i sanningsfrågan. Man torde därför kunna ge 

Herbertz rätt, när han emot Natorp preciserar innebörden av 

Demokrits sats på detta sätt. De icke geometriskt-mekaniska (se¬ 

nare s. k. sekundära) kvaliteterna äga en blott ideal, d. v. s. en av 

det förnimmande subjektet beroende verklighet. Om dem kan 

man ej s^a, att de existera ”ére^i’', d. v. s. att de vore realt 

verkliga så som atomerna och det tomma. Motsatsen vofiq} och 

érefj kunna vi här återge med »idealt och realt verklig 

V. 

Mellan Demokrits verklighetsuppfattning och Hcraklits går 

en djup klyfta, som vidgar sig ytterligare fram emot sofistema och 

skeptikerna. Vi ha nått fram till en ståndpunkt, där subjektets 

roll börjar tilldraga sig uppmärksamhet vid utdanandet av en verk¬ 

lighetsbild. Det är s>nnerligen alldagliga erfarenheter, som väcka 

denna uppmärksamhet. Så snart vi reflektera över själen såsom 

något säreget, från kroppen skilt, ställer den problem för oss. 

Dc olika subjektens olika uppfattning av verkligheten, varje in¬ 

divids varierande intiyxk allt efter ett förändrat stämnings- eller 

viljeläge, samtliga erfarenheter komma oss att modifiera vår tro 

pa pålitligheten av den direkta sinneskunskapen. Tingen och kun¬ 

skapen om dem gå i sär. Tingen bli allenast orsaken till våra in¬ 

tryck, som åter mer eller mindre ta prägel av subjektet, både be¬ 

träffande sin tillkomst och sitt innehåll. Nästa steg mot en idea¬ 

listisk v'erklighetsuppfattning tages, när det konstateras, att lik- 

1 Herbfriz, anf. arb. s. 50. 
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heten mellan objekten och sinnenas innehåll gäller blott de primära 
kvaliteterna. Blott dessa äro verkliga. De sekundära egenska¬ 
perna ha blott en verklighet av lägre grad. Denna vidgade art av 
verklighet får sin karaktär väsentligen av att beteckna en 
existens för medvetandet. Ännu ett steg behöves — upplösningen 
även av de primära kvaliteterna till väsentligen medvetenhets- 
innehåll — och vi ha nått den idealistiska tolkningen av verklig¬ 
heten. All verklighet är »ideal» verklighet, vilar uteslutande på 
sin grund i medvetandet. Och härur framgår ett nytt sannings- 
problem: om vi ej längre ha självständiga ting utom medvetandet, 
med vilka sanning och falskhet kunde kontrolleras, var finns då 
ett sanningskriterium? Inför dessa nya problemställningar Öppna 
sig tvenne möjligheter. Antingen accepterar jag resolut den tan¬ 
ken, att subjektet är ensam betingelse för kunskapsprocessen. Re¬ 
sultatet blir den rena subjektivismen i sanningsfrågan. Eller söker 
jag lösningen på en annan väg. Jag accepterar väl upplösningen 
av de realt verkliga sinnestingen. Men jag uppsöker i deras ställe 
reala fömuftsting och rationaliserar sålunda det naivt sensualistiska 
verklighetsbegreppet. I sammanhang härmed följer då med nöd¬ 
vändighet sanningsbegreppets rationalisering. Denna väg beträda 
eleatema, följda Sokrat€s,Plato<K\\ Aristoteles. Från subjektivis¬ 
men, som hävdar sanningens relativitet, går utvecklingen rätli- 
nigt fram över sofistiken till skepticism. 

»De vakande hava en gemensam värld. »* I denna sats har 
Heraklil formulerat sin uppfattning av verkligheten. Subjek¬ 
tens gemensamma föreställningsinnehåll uppträder såsom krite¬ 
rium på det som verkligen är. Att verkligheten för honom är av 
ideal karaktär synes ej heller motsägas av följande fragment: Den¬ 
na värld, densamma för alla väsen, har ingen gud eller mänska 
skapat, utan den har alltid varit och är och skall förbliva en evigt 
levande eld, glimmande upp efter bestämd ordning och slocknande 
efter bestämd ordning».* Ty denna eld, som brinner innerst i 

^ rhitarchos: De siiperstilione s. 3. iGOr: 6 'lIpanÄeiToc 91^01 

poöiv tva xax xoi\ov Koopov tÅ\a\, Tctiv hk xoiptopKxov txaotov ei^ tbiov unuOTptycd&av 

Hcrakl. fragin. 89. Diels anf. arb. s. 75. 

* x/»ouuv Tu%be, Tov avTuv d7iu\t<a\, oCte wte dNv^pcuxcov irroiqdtv, 

d.W f[\ dti xai xai torai dei^taov, dritupt\ov lurpa rrai dxu0j3€%vi''p€\ov 

ptTpa. Herakl. fragiu. 30, Diels anf. arb., s. 66 f. 
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allt och ger allt dess ordning, denna eviga flamma är också den 

mänskliga själens eld och bringar också i alla själar en och samma 

ordning, som dessa förnimma som sin gemensamma värld. 

Verkligheten har intet annat väsen, ingen annan ordning än 

den som råder i själen. Men huni är denna själens ordning närmare 

beskaffad? Ett mystiskt djupsinne röjer sig i hans alltomfattande 

yttrande: Jtdvrapei, allt flyter. I sällsamma satser, i monotont upp¬ 

repade vändningar tolkar han sin intensivaste erfarenhet av till¬ 

varons innersta. »För den som stiger i samma flod, för den ström¬ 

mar ständigt ett annat vatten hän. »* »I samma vatten stiga vi 

och stiga vi icke: vi äro och vi äro icke».* »Man kan ej stiga 

tvenne gånger ned i densamma floden».* 

Den eviga växlingen, som präglar tingens verklighet, gäller 

också för själens verklighet. Bakom våra förnimmelsers skiftande 

böljespel få vi ej längre tänka oss en trygg ankarbotten i en ytter¬ 

världs orubblighet. Med en modernare term för den heraklitiska 

tanken: ej blott erfarenhetsvärlden i naturen, utan också det 

mänskliga medvetandet avspelar sig i tiden. Medvetenhetsverk- 

ligheten bildar ett kontinuerligt, skiftande flöde. 

En dylik idealistisk uppfattning, som kritiskt förflyktigar 

den naiva realismens uppfattning av det verkliga, bör nödvändigt 

medföra en subjektivering av sanningskriteriet. Detta är också 

fallet hos Heraklit. Undan en rent skeptisk ståndpunkt räddar 

han sig emellertid dock genom sin lära om logos, om förnuftet 

såsom det konstitutiva i eldsjälen. Från verklighetskriteriet häm¬ 

tar han gemensamhetsmomentet över till sanningsfrågan. Om 

blott den värld kan hållas för verklig, som »de vakande ha gemen¬ 

sam », då kunna också blott de föreställningar om världen vara 

sanna, som fylla de gemensamma betingelserna hos de dömande 

subjekten.* Men »gemensamt för alla är tänkandet (= logos).»® 

^ notapoTot toTcu* aÖTOtoiv i^^aivovou ixf.pa xai ^TFpa Cbara énipp(:t. 

Iletakl. fragm. 12. Diels anf. arb. s. 64. 

t norapoxc, Toi< aöiot^ tc xai oi>x ép^aivoufiv, te xai oOx 

HerakL fragm. 49 a. Dieh anf. arb. s. 69. 

yap o6x lonv ép^f[vai bi^ tw autqi, Herakl. fragm. 91. Diels 

anf. arb. s. 75. 

^ Till denna åsikt sluter sig bl. a. Herberlz auf. arb. s. 73. 

* xotvm éon naa\ tö <ppovéeiv. Srxt. adv. math. VII, ij6- Diels anf. 

arb. 8. SO. 
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I det vi uppfylla fordringarna hos den gudaförlänade, för alla lika 

logos — såvida vi alltså ej ha barbariska själar* —vinna vi sanna 

föreställningar. Med sin logoslära intar sålunda Heraklit en 

avgjort subjektivistisk ståndpunkt, även om man inte, som fler¬ 

städes försökts, får inrangera honom bland rationalistema. En 

kunskapskälla av rent och klart annan art än den sensualistiska 

har han ej velat eller kunnat ange med sin logos. 

En subjektiverande betraktelse av' verkligheten påträffas 

understundom redan hos de tidigaste grekiska filosofema under en 

hänvisning till sinnenas bedräglighet och svaghet. Men närmast 

äro väl dessa yttranden att betrakta såsom enbart stämningsut- 

brott. Detta gäller t. ex. om Empedokles fömt anförda strofer 

(se sid. lo) och likaledes om ett yttrande sådant som Anaxagoras 

pessimistiska ord att »för deras (sinnenas) svaghets skull äro vi ej 

i stånd att döma om sanningen 

En medveten subjektivism i det kunskapsteoretiska sj>örs- 

målet möter oss först i sofisten Profagoras bekanta sats, begyn¬ 

nelseorden till hans förlorade skrift med de tre överskrifterna; oni 

det varande, sanningen och de kullslående påståendena. Denna sats 

lyder: »människan är måttet för alla ting, för de varande att de 

äro, för de icke-varande att de icke äro. »’ 

»Homo-mensura-satsens » djupa kunskapstcoreti.ska syftning 

är obestridd. Men om dess tolkning ha forskarna delat sig i skilda 

läger. Gomperz bland många andra vill åt satsen skänka en 

generell tolkning, medan redan Plato (i Theaitetos) och Ari- 

stotelcs tyda den såsom gällande individen människan, till 

* Scxl. adv. muth. VII fon laii aiofHiot:oi 

Tjmn:vKiv. DicU anf. arb. s. 59. 

d9ai’p<'iTHT''i oi’ bvnauii ^nuev xpxvKiN tdXiiäti. Aiiax. fragm. 

2i. Dills. anf. arb. s. 3.*j. 

^Prolat;. fragm. i; hos Sr.r/ atlv. math. VII. 60. rtuvttnv /p»\u<tr(ON p»Tpo\ 

éoTiv a\\fp(Oict;, t<«v o\tcdv(')' honv, T(i>\ bf; onx odx fonv. Diih a. a. 

Bd. II. s. 536. Jfr äveu Platv, Tbcait. 152 och Dioi;. I.arrt IX. 51. 
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\nlken tolkning många betydande moderna forskare iZeller och 

Natorp bl. a.) anslutit sig. En lösning av frågan har framkastats, 

som skulle betydligt reducera den skarpa motsättningen mellan 

<ie bägge tolkningarna och förenkla satsens mångtydighet. Enligt 

denna sista tolkning bör homo-mensura-satsen anses innebära ute¬ 

slutande ett ställningstagande till verklighetsproblemet. Satsen 

skulle då innebära en definitiv kunskapsteoretisk idealism. Ome¬ 

delbart skulle den då icke ange någon ståndpunkt inför sannings¬ 

frågan.* 
Protagoras kan i denna sats ej anses förneka verklighetens 

•existens såsom sådan. Verkligheten är, men den är just så som vi 

fatta den. Även under förutsättning av en individualiserande 

tolkning få tingen sig tillerkända en existens. Denna existens 

begränsas under alla förhållanden till vårt medvetande, om be¬ 

traktat såsom enskilt eller allmänt gör ingenting till sakfrågan. 

All existens blir en existens i medvetandet. Tingen äga sålunda 

blott en ideal verklighet. Tingen bli »Erscheinung », men därmed 

är dem ej med nödvändighet tillagd någon karaktär av »Schein». 

Heraklit hade enligt Protagoras sett riktigt. Allting flyter. Sofis- 

tiken vänder en brodd mot den naiva realismen. Verkligheten äger 

ej den oföränderliga konsistens, denna spanade efter. Med pole¬ 

misk skärpa formulerar Protagoras sin tanke, att verklighetsfrågan 

förut varit felaktigt ställd. 

Så får också den sista hälften av homo-mensura-satsen, att 

mänskan gäller som måttet för tingen: »för de varande, att de 

äro, för de icke-varande, att de icke äro » en fullt förnuftig mening. 

Uppleva vi verkligen ett innehåll, så existerar också detta innehåll 

såsom ting. Men uppträder ett omtalat, ett diskuterat begrepp, 

•en hopfantiserad föreställning aldrig som objekt i vår kunskap, 

blir det aldrig en upplevelse, då ha vi ingen anledning att tala 

om dess existens såsom ting. 

Ur homo-mensura-satsens idealism kan med lätthet här¬ 

ledas sofistikens ståndpunkt i sanningsfrågan. »Protagoras utgick 

från den iakttagelsen. . . att förnimmelserna utfalla olika alltefter 

olikheten i iakttagarens sinnesförfattning, men att var och en är 

^ Om denna tolkning se Herhertz anf. arb. s. 77. Riktigt torde ocksA hans 

avvisande vara av ett jämnställande mellan en modern solipsism och sofismens 

individuella idealism. Jfr. a. a. s. 80. 

Göteb Högsk. Årsskr. XX: i 2 
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domare över vad han förnimmer; nämligen att detta för honom, 

för hans förnimmelse, är så och ej annorlunda. »-»Varje före¬ 

teelse är »sann » så till vida som den ter sig och med nödvändighet 

ter sig så som den ter sig; men intet som ter sig för den ene så, 

den andre så, är fördenskull i sig själv mera så än så; det finns intet 

i sig, åtminstone ej för vår kunskap. »‘ 

Leder en sådan ståndpunkt nödvändigt till skepsis? Till 

klargörandet av denna fråga kan framdragas en annan av sofistikens 

huvudsatser, också den av traditionen tillskriven Proiagoras. Hos 

Diogenes Laertius läses följande yttrande:® »Han (Protagoras) 

var den förste som hävdade, att över varje ting kan givas tvänne 

påståenden som stå emot varandra.» 

Denna sats, »isostheneia-satsen », är tydligt i släkt med honio- 

mensura-satsen. Redan Gomperz har påpekat, att denna först¬ 

nämnda sats ej med nödvändighet leder till skepsis. Bägge drab¬ 

bas på grund av sin besläktade karaktär av Platos kritik i Theai tetos, 

där han yttrar:® »Om sinnesförnimmelserna helt innebära sanning 

(såsom Protagoras lärde), men en individs förnimmelse oftaav\’iker 

från en annans, så följer ur homo-mensura-satsen, att samma san¬ 

ning kan tillkomma även varandra motstridande förnimmelser. . . 

Också motsatta meningar kunna vara lika sanna. » 

Är där emellertid inte en möjlighet att mot denna Platos 

kritik hävda riktigheten av Proiagoras sats, att det över en och 

samma sak kan hävdas två varandra motsatta meningar?^ Den 

ene säger i badet om sin förnimmelse: vattnet är kallt idag, den 

andre: nej, det är varmt. De varandra motsägande påståendena 

förbli båda sanning, när man tar med i räkningen samtliga sub¬ 

jektiva betingelser hos de dömande subjekten. Härmed vore 

möjligheten giv^en för en subjektiverande tolkning av isostheneia- 

satsen utan att ge den direkt skeptisk innebörd. Sålunda vore den 

stora raden av berömda sofister, Protagoras, Gorgias, Hippias, 

Prodikos, fritagna från epitetet skeptiker. Beträffande exempelvis 

* Satort>: Forschungeo zxxt Gcschicfatc des Erkenntnissprobleins im Alter* 

tum. Protagoras, Demokrit, Epiktir und die Skepsis. (Berlin s. 4O f. 

• Diog. Laeri. IX, 51. xai Jipoto^ hvo eivat rt^pi Tioxto^. 

Tipd^paxo; dvn xei^oov:; dXXnXwij;. Dids anf. arb. Bd. II. s. 5^5. 
^ Jfr Plato, Tbeaitetos, s. 152 ff. 

^Jfr hos Herbertz en identisk tankegång anf. arb. s. S5. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



VERKLIGHETSPROBLEMET I DEN FÖRKRITISKA FILOSOFIEN ig 

Gorgias skulle man då kunna tvånglöst ansluta sig till Gomperz upp¬ 

fattning, att den förstnämnde med sina paradoxala formuleringar 

ingalunda representerar en extrem radikalism i kunskapsfrågan, 

utan allenast åsyftar en förintande kritik av den eleatiska objekti- 

vismen inom kunskapsproblemet. I sin skrift Om det icke-varande 

eller Om naturen berättas han ha uppställt dessa tre teser. »Intet 

existerar. Men om det existerade, skulle det ej kunna fattas av 

människan. Men även om det kunde fattas, skulle det ej kunna 

yppas och läras åt andra.»' Dessa satser skulle då ej vara att 

fatta såsom paradoxer av en tankens niliilist, en filosofiens »enfant 

terrible », utan som en deductio in absurdum av eleatemas naiva 

realistiska objektivism från subjektivistisk synpunkt. 

VII. 

Varutinnan går skepticismen utöver sofisternas subjektivis- 

tiska och idealistiska ståndpunkt? För frågans avgörande kunna 

vi utgå från homo-mensura-satsen. Betecknade sofismens stånd¬ 

punkt ett idealiserande av verkligheten och ett erkännande av 

denna såsom en ideal realitet, så hävdar skepticismen åter den reala 

verkligheten såsom ett postulat, men såsom ett ouppfyllbart 

postulat. Men därmed nedsätter den också homo-mensura-satsen 

att gälla, ej den oåtkomliga verkligheten, utan blott skenets värld. 

För oss finns det ingen sanning. På samma sätt förvandlas den 

sofistiska isostheneia-satsens tva »varandra motstående», bägge 

subjektivt saima påståenden till de skeptiska »varandra mot¬ 

sägande » påståendena. För att övervinna den sofistiska subjekti¬ 

vismen kräves som postulat något objektivt. Men den ofrånkomliga 

motsägelsen mellan de två omdömena, som äro möjliga att fälla 

om ett och samma kunskapsinnehåll, upphävder för skepticismen 

varje verklig kunskap, varje sanningskriteriums möjlighet. 

‘ Sext, adv. math. VII, 65 tf. iv tq) éniYpa<po|iK>o Ilcpi toC uvto^ 

A lUpt Tp(a xoTa tö xe7<iXaia xataOKt\>at,t\. Sv xat npcatov ox\ 

ovöcv Cönv, öeurepov öti xal Pötiv, dxaTd\T\xtuv dv&pwxq), tpiiov uti ei xai 

iiaraXqxtov, dXXd To{ yt dvc^oiotov xai dYeppi\veutov tw Gorg. fragm. 3 

DUIs axit arb. Bd. Il s. 552. 
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Skeptikerns kritik av sofistemas ståndpunkt går i följande 

riktning. Vi såväl som ni erkänna, att något finns. Vi erkänna 

upplevelserna i medvetandet. Men med vad rätt hävda vi verk¬ 

ligheten av några ting, några objekt? Vad finns det för kriterium, 

som innanför medvetenhetsaktema berättigar oss att göra åtskill¬ 

nader, konstatera klasser och värden? Att skilja verklighet från 

overklighet berättiga oss ej våra upplevelser. 

Sådan är Pyrrhons tolkning av verklighetsproblemet, när 

han klarlägger sin ståndpunkt i följande tre frågor: Huru äro 

tingen beskaffade? Huru måste vi förhålla oss till dem? Vad 

följer för oss ur detta förhållande? 

På den första frågan har han formulerat ett svar, vars eko 

har genljudit genom årtusendena: Vi veta det icke. Detta svar 

återklingar som en ständig utmaning till tanken. Så har Sokratcs 

känt det och Plato, så har Cartesius äggats av det och Kant. Väl 

var svarets innebörd närmast praktisk, etisk. Men i filoso¬ 

fiens historia har det fått en revolutionerande kunskapsteoretisk 

betydelse. Det var i tankens historia en avgörande timma, då i 

tänkarens hjärna framblixtrade en reflexion över kunskapens makt 

eller vanmakt att öppna oss inblick i verkligheten. »Väl förnekar 

ej heller Pyrrhon, att vi ha subjektiva medvetenhetstillstånd, men 

till dessa subjektiva företeelser inskränker sig allt vårt vetande. 

Blott om dem våga vi döma, men om det övriga, d. v. s. om tingens 

egen natur, måste vi bevara den stora tystnaden. Hur besvaras 

då den andra frågan: huru ha vi att förhålla oss till tingen? — Vi 

kunna ej träda i ett förhållande till tingen. Vilka av de erfaren¬ 

heter vi göra, som motsvara en verklighet, och vilka icke, därom 

äro vi för evigt dömda till okunnighet. Hela den värld, för vars vara 

och icke-vara mänskan är måttet, nedsättes då till blotta skenets 

valör. Enda regeln blir att hänge oss åt den skenvärld, som glider 

oss i ständig växling förbi i vårt medvetande. Tot^ bt cpaivofievoi; 

dxoXoufteiv — »vi måste följa skenet». så bör otvivelaktigt det skep¬ 

tiska, evigt upprepade lösensordet översättas. Världen är ej längre 

fenomen. Fenomenet pekar hän pä ett ting i sig. »Ty eljest skulle 

härur följa den orimliga satsen, att företeelse kunde vara utan nagot 

som företedde sig. »* Utan världen är sken. vSkeptikern Scxtus Km- 

^ R. Richter: Der Skeptizismus in der IMiilosophtc. Ud, I. (Lcipzii» 2 \. 

* Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vurrede zur 2. Aufl. s XXVH. 
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piricus har medvetet formulerat verklighetsfrågan såsom en fråga 

om världens fenomen- eller dess skenkaraktär. Han söker ett 

medel, »som sätter oss i stånd att bland medvetandets innehåll 

avgöra, vilka av dem som äro sanna, d. v. s. motsvara ett existe¬ 

rande, eller icke sanna.^» Enligt hans resultat blir det till följd 

av osäkerheten av ett existerande kriterium omöjligt att avgöra, 

vilka förnimmelser som motsvara verkligheten eller icke. 

Om sålunda skepticismens ståndpunkt i verklighetsfrågan 

gentemot sofistiken lät sig tvångsfritt klargöras utifrån deras tolk¬ 

ning av homo-mensura-satsen, gäller samma förhållande om iso- 

stheneia-satsen och sanningsfrågan. För Pro/agoras betydde denna 

sats en ren subjektivism. Liksom subjekten stå mot \’arandra i upp¬ 

levelser, så stå också deras påståenden mot \’arandra. Subjektivt 

ha de bägge giltighet. Hos skeptikerna åter stå de bägge påstå¬ 

endena om samma verklighet ej blott emot varandra, utan de 

motsäga varandra. 

Hos skeptikern Timon från Phleios heter det uttryckligen, 

att för varje omdöme och för dess kontradiktoriska motsats grun¬ 

derna kunna vara lika tungt vägande. För ett avgörande kunna 

vi ej, som sofistema förmenade, stanna vid subjektets serie av 

intryck, vi måste kunna hänvisa till något objektivt, som kan fälla 

utslaget. Men då vi vid undersökningen av detta objektiva verk¬ 

liga stannat inför det oåtkomliga, måste vi uppge allt sökande 

också efter en norm. Det gives för skeptikern intet sanningskri¬ 

terium. Hur starka grunder vi än äga för ett påstående, kan detta 

alltid uppvägas av skäl för det motsatta påståendet. Skeptikerna 

erkände vid diskussionen med stoikerna för en sannings konstate¬ 

rande nödvändigheten av ett »giltighetsmedvetande» (övYxard^otq). 

Men huruvida någonsin detta krav på en överensstämmelse med 

objektet, synkatathesis, är uppfyllt, kan aldrig kontrolleras. Ty 

ri sakna kontrollmedlet, ett sanningskriterium. Det högsta kravet 

på den tänkande blir sålunda för Pyrrhon och hans lärjungar att 

avhålla sig från varje omdöme om tingen (énoxn). Så får skeptiker¬ 

nas praktiskt-etiska lära om sinnets oberördhet (drapa^ia) en 

kunskapsteoretisk motsvarighet i en omdömets neutralitet, ett 

' A. Gotdecketneytf, Die Geschichte <ics gricchischcn Skeptizismus (Leipzig 

«9U5) s. 294. 
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tankens jämnmod, som otWvelaktigt representerar en liög grad av 

intellektuell och allmänt mänsklig mognad och behärskning.^ 

VIII. 

vSkepticismen har mynnat ut i ett totalt förflyktigande av det 

redan hos sofistiken starkt förtunnade verklighetsbegreppet och 

i ett anarkiskt upphävande av sofistemas rent subjektivistiska 

sanningsuppfattning. Tanken har lupit linan ut beträffande 

bägge problemen. Det gällde att finna nya positioner. Dessa 

vunnos genom ett ater\’ändandc till en realistisk betraktelse av 

verkligheten. Kleatema hade liksom skeptikerna stannat in¬ 

för de svårigheter, en idealistisk och subjektiverande tolkning av 

tillvaron innebär. De äro ense med skeptikerna, att enda utvä¬ 

gen ur de absurda konsekvenserna gar över realismen och objek- 

tivismen. Det är otvivelaktigt riktigt, när man hos Brochard 

funnit det vittna om fin historisk förståelse, att han döpt elcaterna 

till »les vrais ancetres du scepticisme 

Om utgångspunkten för de bada riktningarna är gemensam, 

skilja de sig i fråga om möjligheten att nå fram till den postulerade 

verkligheten och sanningen. Dosningen för eleatema ligger i under¬ 

kännandet av sinnesförnimmelsen såsom den enda möjliga kunskaps¬ 

källan. Alla svårigheter uppstå endast innanför sinneskunskapens 

sfär. Verkligheten och sanningen äro frågor, som falla utanför 

sinne\’ärlden (ctlol^nTÖv) och sinneskunskapen (aTo{>j)öir), de tillhöra 

blott fömuftsvärlden (votiröv). och fattas genom förnuftskunska- 

jKm (émornjin)- I‘'rån den naiva realismen hos atomismen ha vi 

över sofistikens medvetna sensualistiska idealism nått fram till 

en klassisk standpunkt i tankelivets historia. Kleatemas verk- 

* (^111 skeplicistuens plats och uppgift övcrhuvu<l i taiikvns historia sc 

Kfraiin laljocivist, Oni skcpticisinons helydvNc för den filosofiska ulvcckliiigeii, 

(föleborgs Högskolas Årsskrift iSoo. IH. Ih*t heter dar s. 19: »Sammaledes 

möjliggör skepticismens motsats till filosofien den högre aktualiteten af dennas 

själfbesinning och sjulfvisshet, (»ciiom sin tillvaro och positiva negation af 

filosofien tvingar .skepticismen henne att rikta uppmärksamheten pa frägan om 

kunskapen.s. speciellt hennes egen möjlighet. . . » Detta omdöme galler också om 

skepticismen och verkligJietsprobicmet. 

* Brochard: Les sceptiques grccs (l*aris 1887), s. 6. 
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lighetslära betecknar framträdandet av den rationala idealismen 

eller kortare rationalismen inom filosofien, vars representanter 

bilda en imponerande rad av de mest betydande tänkare genom ti¬ 

derna. Skeptikerna få av dem rätt: det finns inga verkliga sinnesting. 

Det finns ingen sann sinneskunskap. Men fömuftstingen äro obe¬ 

stridliga verkligheter. Och det gives förnuftigt vetande, som äger 

sanningens giltighet. Som eleatemas föregångare kunna pyta- 

goreema här inordnas. Matematikern Proklus uppgiver Pythagoras 

hava varit den förste, som åt geometrien givit formen av en veten¬ 

skap, »i det han betraktade principerna ovanifrån och utan hjälp 

av stoffet på ren tankeväg genomforskade teoremen.» Sålunda 

upptäckes en ny art av sanning, som äger bestånd och visshet 

rent för sig och utan att fråga efter de enskilda individernas och 

exemplens existens. För att tillfredsställa den nya åskådningen 

av kunskapens natur, utformas en ny slags substans, tankesub¬ 

stansen. Tankekategorien mått och tal ger karaktären också åt 

denna verklighet. »I själva verket har allt, som kan fattas av 

kunskapen, ett tal. Ty utan detta kan ingenting fattas eller för¬ 

stås».^ Ett verklighetskriterium erhålla sålunda pythagoreema 

blott på tankens väg. Men om vi sålunda blott genom talmässigt 

vetande nå fram till verkligheten, så måste också borgen för kun¬ 

skapens sanning ligga i talet. Så heter det också hos Philolaos: 

•Ty talets väsen är kunskapsbringande, förande och ledande 

för enhvar i alla ting, som äro honom tvivelaktiga eller obekanta. 

Ty intet hos tingen vore klart för någon, varken i förhållande till 

honom själv eller andra, om ej talet funnes och dess väsen * *. 

Och längre ned i samma fragment: »Talets natur rymmer .... 

intet svek.... Ty lögnen står emot talets natur såsom en oför¬ 

sonlig fiende, men sanningen är från födelsen befryndad och granne 

med talets släkte»®. 

' xai rrövTO miv tu y»'fv<t>oxujuTva épi^fiov é/ovti. 06 y®P oV)bi;v 

oPtK Y'«<T\W|^€v övrv TovWov. Philolatfs fragni. 4. Diels anf, arb. 

s. 250. 

* Y^CD^txa yäp d 9^014 d uo dpi{^^<i> xat »\\r;uovixd xai bibaoxaXixu tu) 

diopuo^évco XOVTU4 xai d^^ovptvcD xttvri. ov ^åp bf^.Vuv ovhf.\'\ ovbev ttiv 

Tpa^pdtcov oCt€ aöt<bv nod' aéid ttWo> :ipb^ dX.Vo, k:\ åpxdpo^ xai 

i T<»vtco oicia. Pkilolaus fragin. 11. DieU anf. arb. s. 243. 

9 tbeöbo^ ht oibev héx^xax å tcT> åpxdpA flo.Vtuiov yäp xai t/dpb\ 

tdv (fvotx tö 4ieCbo<, d b'd\ii5^ria otxcTov xai ot>p9vtu% xåx no Ytvtdt. 

fragin. 11. Diels anf. arb. s. 244. 
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Det visar sig sålunda, att både verklighets- och sannings- 

problemen existerade redan för pythagoreema, om de också ej — 

såsom Cassirer påpekat — hunnit till en fullt klar distinktion dem 

emellan. Begrepp och existens, intellektuella principer och sin¬ 

neting gå ännu obemärkt över i varandra. 

Vända vi oss till eleatema, finna vi däremot redan hos deras 

förste djupsinnige tänkare en rationalistisk uppfattning av verk¬ 

ligheten djärvt och utmanande formulerad: *Att tänka något 

och att antaga det för existerande, är ett och detsamma. Ty du 

kan ej finna tänkandet utan det varande, i vilket det förstnänmda 

finnes uttalat»'. Att detta flertydiga uttalande syftar till en ra¬ 

tionalistisk och realistisk uppfattning av världen och ej till en 

upplösning av det varande till någon slags »Welt als Vorstcllung •>, 

synes framgå av flera skäl. 

Parmenides yttrande sysselsätter sig påtagligen med kun¬ 

skapens objekt, ej dess subjekt. Med ett modernare uttr\’ck skulle 

hans tanke låta sig vändas så. Allt som kan uttalas i ett menings¬ 

fullt omdöme, allt som kan åsyftas som tankeobjekt, är verkligt. 

Och omvänt: allt verkligt kan omfattas av ett omdöme, kan vara 

tankeobjekt. Ett tänkande, som icke har ett objekt, ett varande, 

såsom åsyftat innehåll, är intet tänkande, utan ett menings- och 

innehållslöst flanerande av fantasien. Ett tänkande, som ej åsyf¬ 

tar något, ett tänkande, riktat på ingenting, är en självmotsägelse®. 

En fyrkantig cirkel, skulle Parmenides säga, äro tänkbar och overk¬ 

lig i samma mening. Med en dylik tolkning får man en mening i 

hans lära om, icke-varat: det icke-varande kan existera lika litet 

som det kan tänkas. 

Vår tanke kan alltså nå fram till det verkliga. Hur ter sig då 

verklighetens väsen för Parmenides? I hans stora lärodikt skild¬ 

ras detta på följande sätt: »Emedan det varande aldrig uppkom¬ 

mit, är det jämväl oförgängligt, helt och hållet av eu art, orubb- 

^ Beträffande den första av dessa satser måste jag ansluta mig till t'bfriie'^5 

mening, som tolkar den på det nämnda s;ittct. luedau däremot DieU i sitt anf. arb. 

s. 117 lämnar följande tolkning: »Denu das Seiende deuken und sein ist d assel bo. » 

Denna översättning skulle tvärtemot var i det ovanstående skildrade upp¬ 

fattning förvandla Patfnenidfs till idealist i verklighet så sk ådningen. således ställa 

honom i linje med Derkeley, Fragmentet lyder: Tö \u(> avxo \uKiv totiv xai 

elvai. ov» Tfup öv€v> tuC £d%toi, £v <?> iftcpoTiouéwv £oriv, tö 

* Jfr. Herbertz anf, arb. s. 133. 
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ligt och utan slut».* »Jämväl odelbart är det, emedan det är lika 

beskaffat allt igenom»*. Det är »orörligt»*. Jämväl »får det 

ej vara utan avslutning. Det är nämligen utan brist. Fattades 

en avslutning, så vore det just fördenskull bristfälligt. »* Men då en 

sista gräns finnes, så är det varande avslutat åt alla sidor, likt mas¬ 

san av en välnmdad kula, lika stark från mitten ut mot alla sidor.» * 

I dessa Parmenides strofer föreligger den första allvarliga ansatsen 

i den västerländska filosofien att utifrån en rationalistisk ståndpimkt 

ange tilUvarons väsen. Han är föregångaren för alla metafysiska 

försök att klargöra verkligheten. Och den väsentliga hopkopp¬ 

lingen av rationahsm och metafysik har han fastslagit för alla sina 

efterföljare. All kommande metafysik är Parmenides arftagare 

och ättling, inte bara inom den grekiska antiken utan inom hela 

den nyare västerländska odlingen. Cartesius, Spinoza och Leibnitz 

äro hans andliga fränder och särskilt dessa tre skulle vid en mera 

detaljerad granskning uppvisa en mängd beröringspunkter. 

Utifrån denna rationalistiska objektivism ger sig saimings- 

begreppet med naturlig konsek\'ens. Med stränga ord avvisar 

Parmenides en sensualistisk empirism och hänvisar till förnuftet 

som dess källa: »Låt dig av niångförfaren vana icke tvingas 

in på vägen att blott låta dig behärskas av din blick, den mållösa, 

din hörsel, den brusande, din tunga. Nej, med förståndet skall du 

bringa till ett avgörande den mångomstridda prövningen, vartill 

jag rådde dig.»• Och den prö\'ning, som härmed åsyftas, kan 

' Vers 3 ff.: .*.*•. dT€VT\Tov éov xai dvwXeS^pov éonv 

oÄXov poovoYtvK^ Tt xal å^peaéc, drcXeOTOv. 

Parmen. fragta* 8. Diels anf. arb. s. X19. 

* Vers 22: o6ht bia^petAv éönv, értKx ndv éonv dfiofov. 

* \*ers 26: auidp dxivuTov. 

* Vers 32 f.s orvKxev odx dn:.\FutT|tt»v tö iöv elvat. 

ton *Y^P éöv b*uv navTÖ^ ébmo. 

* Det torde vara oaödigt att fatta jämförelsen mellan tillvaron ock kulan 

såsom annat än en bild. Parmenides hela produktion i övrigt röjer, att han inga* 

lunda stannat vid en grov materialistisk uppfattning av tillvarons väsen. Man 

jämföre Aristoleles citat efter Parmenides: tö yup ttXtuv åori \ut\ua (soiu fullbet 

ar det övervägande tanke). Diels a. a. s. 124. 

^ Vers 34 ff.: 0* jioXd?teipov öböv xata v\\hy. 

v(o^dv doxoTioY öppa xai f(}(i)eooav dxuunv 

xai yXÄooav, xpiva« be Xöycp rioXubt^piv CXEy/ov 

åpe&ev ör^^evra. 

Parmenid. fragm. i. Diels anf, arb. s. 113. 
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ej vara en annan än tankens inriktning på det verkliga, som bju- 

des i tankens egen natur. Ty »tanken och tankens mål äro ett»* 

I samma stund tanken inriktar sig på sitt mål, det rätt insedda verk¬ 

liga, kan den ej gå miste om sanningen. Här behöves intet ytter¬ 

ligare kriterium. Sanningsfrågan smälter sålunda samman med 

verklighetsfrågan eller rättare försvinner såsom problem. 

Zenons och Melissos insatser innebära intet principiellt nytt 

utöver Pannenides. Zenons intresse synes ha varit att med ena¬ 

stående skarpsinne påvisa de absurda konsek\’enser, till vilka den 

samtida sofistiska och skeptiska, så populära verklighetsuppfatt¬ 

ningen måste föra ifrån dess sensualistiska utgångspunkt. Alla 

de fall. han i diskussionen framför, skulle då ej vara nyckfulla in¬ 

fall, i bästa fall på allvar framkastade av en spetsfundig paradox- 

makare, utan framställda utifrån motståndarens synvinkel för att 

öppna ögonen på denne för ohållbarheten av den empiriska världs¬ 

uppfattningen.* 

Hur kan det hända, att sköldpaddan ej upphinnesavAchilles, 

att pilen kan tillryggalägga vägsträckan? Zenons svar måste tän¬ 

kas så. Det finns i den sanna verkligheten ingen löpande 

sköldpadda eller Achilles, någon vägsträcka eller flygande pil. 

Dessa tillhöra det overkliga skenets värld. Och i denna är det ej 

fråga om \-erklighet och sanning. Sanningsomdömet gäller blott 

för det i sig varande, och detta utgöres blott av de förnuftiga 

tingen, som ej nå oss genom sinnenas sken, utan i de förnuftiga, 

riktigt tänkta begreppen. Dessa riktigt tänkta fömufttiiig sam¬ 

manfalla då utan vidare med det sanna och med det verkliga. 

Det förblir Sokrales och Plalos ovanskliga förtjänst i tankens 

historia att ha klargjort den ofantliga kl\'ftan mellan det verkligas 

och sannas sfärer, att ha vänt uppmärksamheten från tankeinne¬ 

hållet. produkten, till tankcformenia, kunskapsprocessen själv. 

- Denna tolkning, som dclo5 av flera forskare, stöder sig bl. a. pi\ del sam* 

maubang — hos filosofen — varide^r«D« tillskrivna satserna,återges. 

Se bärom Diels anf. arb. s. 13 ^ 
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Att ha ställt kunskapsproblemet i brännpunkten för allt tänkandes 

uppmärksamhet, däri ligger kanske hemligheten i den platonska 

idélärans allt annat överskyggande inflytande. 

Genom att reflektera på kunskapsprocessens art drevos de 

nämnda tänkarna snart att inse skillnaden mellan kunskapens san¬ 

ning och dess fordran på en utomvarande oberoende verklighet. 

Den självklara identiteten mellan tankeinnehållets sanning och 

reala existens föll ohjälpligt i sär. Sanningen såsom tankeprocessens 

enhetlighet, inre självöverensstämmelse, löstes ur sin hopkoppling 

med existensfrågan redan hos eleatismen. Sokrates främsta insats 

på kunskapsteoriens mark har varit att hävda metodens betydelse 

för v^arje vetenskapligt förfarande, på samma gång han emot sofis- 

temas hänsynslösa subjektivism betonat det metodiska förfarandets 

begränsning i fråga om sanningsproblemet. Hans epagoge, d. v. s. 

hans förfarande att genom ett ämnes, en frågas underordnande 

under en allmän synpunkt {unö^oic) vinna vetenskaplig belys¬ 

ning, hans för bestämmandet av ett begrepp gjorda underord¬ 

ning av det enskilda under det allmänna (öpiXeo^i xa^Xou) 

äro vetenskapligt betydande förvärv åt allt senare tänkande. 

Detta i synnerhet som han beständigt till avslutning på sina av 

dramats spänning laddade mellanhavanden med motståndarna 

aldrig glömde framhäva, att med de ny\'unna begreppens klar¬ 

görande målet ej var nått, utan att de motsägelsefria kunskaperna 

krävde något ytterligare kriterium för sin riktighet, för sin motsva¬ 

righet i verkligheten. 

För Sokrates var emellertid här sanningsfrågan den mest brän¬ 

nande. Han ville först och sist betona, att blott begreppskunska- 

pen ger sant vetande. Hos Plato träder jämväl verklighetsfrågan 

i förgrunden. I den av Sokrates upptäckta begreppskunskapen 

kommer ett realt verkligt oss till mötes. Den är ej blott sann utan 

också verklighetsomfattande. På denna punkt är Plato arvtagare 

och fullkomnare av eleatemas lära. Han visar närmare, hur möj¬ 

ligheten att gripa det verkliga ligger i själva kunskapsakten, som 

av eleatema ej ägnats någon uppmärksamhet. De tvä tingen sann 

kunskap om verkligheten och verkligheten själv äro ingalunda 

identiska. Men den reala verkligheten, som vi väsentligen kunna 

nå fram till genom den sokratiska begreppsbestämningen, är given i 

den eviga idévärlden — eleatemas alltomfattande ena varande. 
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1 detta sammanhang kan Platos idélära komma till behand¬ 

ling endast i den mån, som den klargör den ställning, Plato intager 

till verklighets- och i samband med den till sanningsfrågan. 

Ur vilka element har Platos verklighetsuppfattning sprungit 

fram? »Dela Heraklitos’ vardande med Parmenides varande, och 

du har Platos idéer», så uttr>’cker Herbart på ett lyckligt sätt vår 

filosofs historiska antecedentia. Heraklitos betydelse för Platos 

utveckling framgår ur ett yttrande av Aristoteles} »Efter att i sin 

ungdom först ha blivit förtrogen med (heraklitikem) Kratylos och 

invigd i Heraklitos lära, enligt vilken allt som tillhör sinnena befin¬ 

ner sig i ständig växling och ej medgiver vetenskaplig kunskap 

(episteme), höll Plato också allt framgent fast vid denna överty¬ 

gelse. Senare slöt han sig emellertid till Sokrates, som sökte efter 

de allmänna begreppen och var den förste vilken gav åt det veten¬ 

skapliga tänkandet dess avslutning i begreppsdefinitionen. Så 

kom Plato till den åsikten, att det vid ett vetenskapligt förfarande 

är fråga om andra objekt än om \*ad som tillhör sinnena, nämligen 

genom den reflexionen, att det vore omöjligt att bilda allmängil¬ 

tiga begrepp om det från sinnena stammande, då detta vore statt i 

beständig förändring. Detta i begreppen gripbara kallade han 

idéer. Men det till sinnena hörande låge enligt hans mening utan¬ 

för dessa och finge av dem endast sitt nanm. » 

Av Heraklit hörde han, att sinnestingen ej ge vetenskaplig 

kunskap. Att en dylik finnes, av Sokrates. Att deima måste om¬ 

fatta det varande, av' eleatema. 

Från Heraklitos skiljer han sig genom att erkänna att det finns 

en annan värld än siimevärldens skiftande ström. Från eleatema 

skiljer han sig genom upptäckten av två slags artskilda upplevelser, 

meningens genom sinnena, samt vetandets genom förnuftet. Men 

därigenom blir klart, att Parmenides sats är ogiltig, som hävdar, 

att tänkande och varande äro ett, och att det icke-varande icke ens 

kan tänkas. Om begreppens kunskapsinnehåll — det varande, 

idéerna — kunna i upplev^elsen skiljas från det icke-varande — 

sinnestingen, då är det tänkta och det varande ej längre ett. Men 

då blir själva tänkandets sanning ej heller omedelbart en borgen 

för det sant tänktas verklighet. Och slutligen måste även det 

* Metaphys. I, 6, 0S7 a, 32—69. Obers. A. Lasson a. a. s. 21. 
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icke-varande kunna tänkas.* Till detta sista resultat kommer 

Plaio jämväl i Theaitetos på psykologisk väg genom den reflexionen, 

att*sanna föreställningar ha som sin nödvändiga motsats falska 

sådana. Om begreppet idéernas värld sålunda för Plato är lös¬ 

ningen på v'erklighetsproblemet, så får han sanningsfrågan enkelt 

löst genom sin nya upptäckt av det icke-varandes tänkbarhet. 

Ty en sann föreställning blir sann i den mån den sv’arar emot ett 

varande, en falsk den, som är riktad på det icke-varande. 

Otvivelaktigt äro sålunda eleatismens många svårigheter i 

sanningsformuleringen övervunna i denna Platos enkla distinktion, 

som emellertid vilar på ett rent metafysiskt antagande (en rationa¬ 

listisk realism): att vi i den äkta fömuftskunskapen verkligen 

förmå omfatta idéernas realitet. 

Platos ingående undersökningar kunskapens väsen i Theaite¬ 

tos har på psykologisk väg givit till resultat, att sanningsvärdet 

innebär något annat än en psykologiskt riktig och enhetlig förbin¬ 

delse av våra föreställningar. Till denna negativa analys fogar 

Plato i Sofisten en positiv, kunskapsteoretisk. Varav' kommer det 

sig, frågar han här, att av dessa riktigt sammanknutna föreställ¬ 

ningar somliga ge oss en sann kunskap, andra en falsk? Detta kan 

ej bero på något annat än att den sanna kunskapen har det va¬ 

rande till sitt objektiva innehåll, den falska det tänkbara icke-va¬ 

rande till innehåll. Idéerna bli sålunda ett kunskapsteoretiskt 

postulat för Plato. Sedan har i sin metafysik garanterat de postu¬ 

lerade idéerna en real verklighet, bli dessa i sin ordning den uppfyll¬ 

da betingelsen för kunskapens sanning. De bringa sålunda den 

sökta sanningen att sammanfalla med den sökta verkligheten, allt 

under det dessa bägge såsom problem hållas strängt i sär.* 

Om sålunda enligt forskarnas samstämmiga mening Platos 

filosofi i kunskapsteoretiskt hänseende står på »en stolt höjd, som 

‘ Detta bevis ger Plato mycket utförligt i •Sofisten. • 

* Jfr W. Freylag: Die Entwicklung <ler griechischeu Erkenntnisthcoric bis 

Aristotcles (Halle 1905) s. 78 ff. 
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höjer sig mäktigt över allt vad i denna fråga åstadkommits av 

eftervärlden», kan ej detsamma sägas om AristoteUs. Trots den stor¬ 

slagna helgjutenheten och följdriktningen i sin tankebyggnadkan 

denne nämhgen i fråga om klargörandet av verklighetsfrågan och 

dess relation till sanningsfrågan ej sägas ha bidragit med något 

principiellt nytt utöver Plato. 

Däremot måste han anses ha grumlat den av Plato gjorda 

klara distinktionen mellan sanning och verklighet, när han söker 

med den platonska rena rationalismen i kunskapsfrågan förena en 

sträv'an till empirism. 

Plato håller uppmärksamheten lika vaken för sannings- 

problemet som för existensproblemet. För Aristotclcs står detta 

senare i intressets mitt. Hans »prima philosophia» är ontologi, 

lära om det varande såsom sådant. Här kan nu inte ges en 

framställning av hela den aristoteliska verklighetsläran. En sådan 

skulle bli identisk med ett totalreferat av denna filosofi. För 

vår tankegång må det vara tillräckligt att ange grundkaraktären 

hos det sant varande enligt honom. Tingens väsen ha vi då 

att söka i substansen (ouoia). Denna kan fattas på olika sätt: 

såsom det begreppsligt nödvändiga {tö ti fjv elvai), det allmänna 

(tö xalhiXou), släktet {x6 yévoc,) eller såsom subjectum, substrat 

(tö uxoxeipevov). Det kan här i förbigående påpekas, hur den lo¬ 

giska motsatsen mellan möjlighet och verklighet av honom begag¬ 

nas för att lösa ett otal svårigheter på skilda filosofiska gebit. 

Som grundläggande kvarstår en avgjort realistisk uppfattning av 

verkligheten. Därom kan intet tvivel råda. Verkligheten exi¬ 

sterar fullt oavhängigt, utan något slags beroende av \’åra kun¬ 

skapsfunktioner, som blott ha till uppgift att för oss förmedla 

förbindelsen med detta sant verkliga. »Att tingen, som fram¬ 

kalla våra sinnesintryck, icke också skulle existera före sinnes¬ 

intrycket, det är otänkbart. »^ 

Ett grundproblem blir då kvar: skall denna reala verklighet 

fattas med sinnena eller med förnuftet, är sensus eller ratio eller 

bägge kunskapskällor? Som rationalist bör han betraktas i sin 

visshet om möjligheten av en uttömmande kunskap om det va¬ 

rande såsom sådant. Men som den store empiriker han var måste 

‘ Metaf>hys. loio b: 33: tö be tå önoxeifxeva elvox, 2 loiet ma&qon, 

xat uvev dbvvarov. 

I 
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han säga sig, att just erfarenhetsvärldens enskilda objekt äro det 

säkrast existerande av allt. Men då kan ej substansen såsom ett 

platoniskt begrepp i förnäm avskildhet sväva ovanför de enskilda 

tingen. Aristoteles känner sig besvärad av den inv'ändning, 

sthenes lär ha tillropat Plato: »Hästen ser jag, o Plato, men icke 

»hästheten »!» Substansens enhet som är tingens -verklighetsgrund, 

kan ej vara en enhet bredvid mångfalden av individuella verklig¬ 

heter (év TI nopd TO jcoXXd) utan måste vara en enhet u t i dem (év 

xard ^oXXdv). Här uppstår en svårighet att bringa denna stånd¬ 

punkt i överensstämmelse med den platonska begreppsrealismen, 

en svårighet som Aristoteles i flera ansatser sökt övervinna, men 

aldrig lyckats. 

Detsamma gäller om Aristoteles ståndpunkt, när den söker 

lösa den kunskapsteoretiska frågan om kunskapens förhållande 

till verkligheten, den logiska sanningens objektivitet. Om det ägde 

ren identitet rum mellan de logiska lagarna och verklighetens for¬ 

mer, då vore problemet sanning—verklighet med ett slag löst. Där 

existerade helt enkelt intet problem. Att denna ståndpunkt 

emellertid skulle ha omfattats av den store tänkaren från Stagira, 

har blivit definitivt vederlagt av Heinrich Maier i hans grund¬ 

läggande undersökning av den nämndes syllogistik.^ Enligt denna 

framställning Wnnas de logiska formerna oberoende av alla meta¬ 

fysiska undersökningar — om de också innebära en relation till 

det varande. Men frågan ställer sig då för Aristoteles'. vilken är 

då denna de logiska formernas relation till det varande? Hur skall 

man tolka följande påstående hos Aristoteles: »Om det i sig va¬ 

rande talar man i så många betydelser, som det finns kategorifor¬ 

mer; ty så många arter av utsago som det finnes, så många be¬ 

tydelser antager det varande ».* Innebär ej detta yttrande den rena 

metafysiska innehållslogiken? 

Vägen från den logiska nödvändigheten till verkligheten 

går genom Aristoteles lära om vouc;. Aristoteles har i själva 

verket tre slag av kunskap. Den första, meningens (bö^a), är av 

lägre värde. Den egentliga sannii^sbringande kunskapen är 

^ Heinrich Maier: Die Syllogistik des Aristoteles• Tubingen 1896. 

* Metaphys. V, 7, icx7a 22: hi elvai ooanep 

ta xr[^ HaTT\Yop(a<' xooavxax&c, t6 eUat 

Cbers. A. Lasson, s. 297. 
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episteme, som ror sig dels på vägen uppåt, induktion, dels på vägen 

nedåt, syllogismens deduktion. Men detta sistnämnda förfarande 

(xard jiavTÖq xoTT^Yopciö^i) kräver en högsta princip, vägen 

uppåt fordrar till sist en slutpunkt, som ej kan vara någon annan 

än det obetingade, som sist blir rättsgrunden för det såsom sant 

bevisade. Denna rättsgrund måste då äga en omedelbar visshet. 

Den verkliga kunskapen »måste framgå ur satser, som äro 

sanna. Och dessa satser äro de första. De äro vidare oförmed¬ 

lade, mera bekanta och tidigare än slutsatserna och bilda grunden 

för dessa.^ De stå också Över all be\nsföring. »Allt vetande 

måste visserligen vila på bevis, men vetandet om de omedelbara 

grundsatserna är obevisbart ».^ 

Den genom omdöme och slutledning förmedlade sanningen 

betecknar ej den högsta kunskapsståndpunkten. Där ovanom 

visar sig ett ännu högre förnuftets rike, gripandet av sanningen 

genom de omedelbara yttersta grundsatserna. »Blott fömufts- 

kunskapen är ännu sannare än episteme. Fördenskull kan blott 

förnuftet (vou^) rikta sig på de högsta principerna. »^ Förnuf¬ 

tet griper de oförmedlade principerna i en medvetenhetsakt, vari de 

omedelbart genom sig själva ge sig tillkänna (bi’a6Twv Y^'cop^Xo^Tal), 

en upplevelse som äger den högsta visshetsgrad och den högsta 

sanningshalt, en mänskotanke kan ernå. Och i denna visshetsupp- 

levelse är icke blott den logiska tankenödvändigheten uppfylld, 

utan också sanningens verklighetsanspråk uppfyllt. 

Det kan knappast sättas under debatt, att vi i denna av 

Aristoteles fastslagna upplevelse resultat ha nått till en av tankens 

toppunkter, från vilken öppna sig väldiga perspektiv framåt genom 

tankens utveckling. Vid ett ståndpunktstagande i filosofiska frå¬ 

gor, särskilt i sanningsproblemet, ha mänga tänkare till sist stannat 

inför en säregen upplevelse, en intuition, såsom yttersta omedel¬ 

bara utgångspunkt, de empiriskt sinnade erfarenhetsfilosofenia 

' A naivt. post. I, 2- “l b 20: dNayr.ii xa\ Tf|v éS 

dXq9^<»>v xai rrptoKriv xoi uu^rion r.ax Y\<r)|>iufT>'p(in r.ai •Tpc?)TM>wv xa 

aixicov TuC oouifpcifluaToz. 

^ Auf. arb. I, 72 b. 18: i*iutT2 bK **vTt KntonjuTp d■T<»b^:lxnx^l^ 

kKui, d,\.\it if|v Ton d\aidb> 

^ An al vt. post. II, l<): in'bKV d.\n!^><^TK«H»\ Ki\ai »rtiCTTiuijc {\ 

vin‘\* dv FtT| Tw op/ni\.. .. 
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Locke och Humc likaväl som rationalistema Cartesius, Spinoza och 

Leibnitz. 

Det kunde vara en lockande uppgift att närmare undersöka. 

\nlka farliga följder tillgripandet av en dylik omedelbar irrationell 

förklaring^rund måste medföra för en strängt rationell tankegång. 

Men här skola vi närmast ange, vilken användning AristoteUs 

kunde ha för sitt kunskapsteoretiska förvärv. 

Vår uppfattning har preciserats så, att AristoteUs utifrån sin 

grundläggande metafysiska utgångspunkt vill lösa även sannings¬ 

frågan. De ur en betraktelse av kunskapsupplevelsen vunna 

högsta omedelbara principerna bli förmedlingslänken mellan det 

logiska tänkandet och erfarbarheten av det verkligt varande. 

Dessa oförmedlade principer äro icke blott betingelsen för den 

immanenta följdriktigheten hos tänkandet, de peka också utöver 

på det verkligas väsen i och för sig. 

I Metafysikens fjärde bok anger AristoteUs som logikens upp¬ 

gift att undersöka, vari omdömets och slutledningens sanning 

består. Men innebörden av de högsta omedelbara axiomen kan 

endast metafysikern avgöra. Sjäh'a grunden för all sanning och 

det \n5saste av allt är motsägelselagen: »Det är uteslutet, att 

ett och samma predikat på samma gång och i samma betydelse 

kan tilläggas och icke tilläggas ett och samma subjekt. »^ Ur 

denna sats låter sig omedelbart härledas satsen om det uteslutna 
% 

tredje, som hävdar, att intet förmedlande finnes mellan termerna 

i en kontradiktorisk motsats. »Utan beträffande varje ting måste 

varje predikat antingen bejakas eller förnekas. Mot den, som 

tänkes vilja förneka motsägelsesatsen, framför AristoUles nu en 

rad argument, som emellertid hämta sin beviskraft ur metafy¬ 

siska källor. Bn sådan ståndpunkt gör all vetenskap om det varande 

omöjlig. Således måste denna princip vila på det varande såsom 

sådant. Den måste innebära mer än en logisk nödvändighet, den 

måste röja ett rent ontologiskt ursprung. Men därför kan den 

också vara en avgörande garanti för kunskapens möjlighet att 

gripa verkligheten. 

^ 1005 b 19: TO yap amo uua xr. xcii dbu\aTo\ tfp 

dvTm xai xatd tö airo, 

* loii b 2y, ’A\\u ox>hk uRTa?ö ihn (jxiaKui ivbK/,».Tai 

d\,\* dvci^fv.T^ f\ (f)dvot f| d^o^d\at kv 

(jofch. Högsk. Arsskr^ XX: / 
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Först sedan Aristoieles har för sig avgjort verklighetsproble- 

met till fördel för en realistisk grunduppfattning, härleder han sin 

formulering av sanningsbegreppet. På denna väg når han fram 

till den ödesdigra definitionen på sanningen som har blivit den 

klassiska för alla tiders rationaliserande objektivisni. »Alltefter 

tingets verklighet eller icke-verklighet talar man om kunskapen 

såsom sann eller falsk»Ty ett falskt omdöme är det som ut¬ 

säger, att det existerande icke skulle vara till, eller att det icke¬ 

existerande skulle vara till. Ett sant omdöme däremot är det som 

utsäger, att det existerande finnes till, och att det icke-exi- 

sterande icke finnes till. »* överensstämmelsen mellan kunskapen 

och dess (metafysiskt reala) objekt blir alltså det sanningskrite¬ 

rium, Aristoieles har att hänvisa till. För att bringa in en överens¬ 

stämmelse mellan logikens sanning, tankesammanhangets egen 

inre följdriktighet, och de av medvetandet upplevda tingens inner¬ 

sta verklighet har sålunda Aristoieles måst gå den långa omvägen 

över metafysiken. Härav framgå med påträngande tydlighet 

svårigheterna i den problemkombination, det här är frågan om: 

hur komma vi från kunskapssfären till verklighetssfären i med¬ 

vetandet? 
Aristoieles metafysiska grundläggning av sanningsbegreppet 

skänker nu jämväl åt de logiska begreppen en förändrad karaktär. 

Dessa uppkomma genom en analys, som är i enlighet med de ome¬ 

delbara principerna. Men även efter analysens upplösande akt 

(ovpnAoxn) behålla de sin ursprungliga relation till de högsta 

principerna och därmed sin grund i det existerande. Den logiska 

analysen har enligt filosofen ej förmågan att upplösa verklighets- 

relationen. Så skall det enligt honom förstås, att de i omdömet 

vunna grundläggande begreppsformema (rd xard pt^beuiav oi'^- 

«Xoxf\v Xe^oMeva) äga verklighetsvärde — att »man talar om det 

i sig varande i så många betydelser, som det finns kategoriformer», 

och att »så många arter det finns av sådana utsagor, så många 

betydelser (former) antager det varande. » 

Men därmed har Aristoieles hypostaserat samtliga dc logiska 

lagarna och givit dem en metafysisk kärna. 

^ Kateg, c \2, 14 h. 21: to» ^-ap fÅ\ax to rrpUYpa \\ pq u ^ 

Xt.Yftai. 

* Metapkys. IV, 7, 1011 b 2O1 to ui-v yap Xtytw to tii] ^i\a^ T) to ui) 

ov f.lvat Ovvboc, TO i>i: to o\ *\\a\ xai to uq ov 
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XI. 

Efter AristoteLes är det huvudsakligen stoicismen, som lämnat 

historiskt och sakligt betydande bidrag till verklighetsproble- 

mets diskussion och till klargörandet av dettas kunskapsteore- 

tiska faktorer. 

Det kunde ligga nära till hands att vid en jämförelse med 

Platos oersättliga insats i kunskapsteorien, hans rationalis¬ 

tiska grundåskådning av kunskapens väsen, utan vidare rubricera 

den stoiska sanningsforsknifigen såsom ett försvårande av kun¬ 

skapsprocessens och ett grovt försimplande av kunskapsinnehål¬ 

lets tolkning. Det kan ej heller förnekas, att i den stoiska littera¬ 

turen förekomma yttranden, som äro svåra att rubricera annor¬ 

lunda än som en rent sensualistisk materialism. Så har Ckrysippos 

uttryckligen förklarat, att wJygder och laster, affekter, över huvud 

taget alla själsliga processer och till och med sådana begrepp som 

konsterna äro kroppar. Men just ett sådant naivt yttrande torde 

kunna bidraga till klargörandet av den gräns, som går mellan verklig- 

hetsproblemet och kunskapsproblemet. Frågan, huruvida vi i vår 

kunskap äro i stånd att uppfatta en av oss oberoende verklighet, 

sammanfaller tydligen ej med frågan, om denna kunskap kommer 

till oss genom sinnena eller på en annan väg. Distinktionerna 

realism-idealism och sensualism-rationalism kunna i intet avse¬ 

ende täcka varandra. Den anförde stoikerns yttrande röjer, att 

hans ståndpunkt i verklighetsfrågan är en naiv realism, men har 

ej klart angett n^on position alls i kunskapsfrågan. 1 stället för 

att kalla det anförda yttrandet sensualistiskt, torde det vara rikti¬ 

gare att säga, att det helt och hållet ignorerar problemet om kun¬ 

skapens ursprung. Och detta är i stort stoicismens ursprungliga 

hållning. Motiven till detta undanskjutande av en definitiv 

ståndpunkt i alternativet sensualism—rationalism i verklig¬ 

hets- och sanningsproblemet ligga icke blott i stoicismens inre 

dragning mot de praktiskt-etiska frågorna. De äro också att söka 

i Aristoleles misslyckade försök att korrigera Platos rationalism 

med en tillsats av empirism. Den förstnämnde hade icke lyckats 

pa ett tillfredsställande sätt visa. liuru och i vad mån det logiskt 

* A. lionhdfler: Epiktet und dic Stoa. T^iitcrsuchuiigcii zur stoisclicii 

Philosopliie (Stuttgart 1890). s. V. 
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motsägelselösa tänkandet tillika måste vara ett med faktiska verk¬ 

ligheten överensstämmande, ifall det vill göra anspråk på sanning. 

Stoikerna nöjde sig inför detta faktum med att utgå från en be¬ 

stämd verklighetsbetraktelse, den realistiska, för att därifrån ut¬ 

forma sin uppfattning av kunskapen utan att definitivt välja 

uteslutande ett av de två alternativen beträffande kunskapens 

ursprung. 

Däremot är ett genon^ående drag för hela den stoiska tanke¬ 

riktningen, som spänner över fem århundraden från Zenon till 

Epiktet, att den betraktar ktinskapäinnehållet i grunden såsom 

betitlat av den självständiga verkligheten, följaktligen en utpräg¬ 

lad objektivism. 

Om stoicismen sålunda i de stora hu\'udfrågoma betecknar 

ett återfall till en förplatonsk, naivare ståndpunkt, skola vi dock 

söka visa, hur den i sin inre utveckling föres fram till en detaljerad 

analys av sanningsproblemet, som blivit av betydande inflytande 

på senare tiders tänkare. 

Utgångspunkten var, som nämnt, för stoikerna en omedelbar 

realistisk uppfattning av verkligheten. De frågade sig inte, om v’erk- 

lighetens väsen är materia eller ande. Och när skolans grundare 

kunde räkna läran om det gudomliga till fysiken, så ville han med 

detta till synes absurda yttrande endast ange som sin övertygelse, 

att äv'en Gud liksom allt varande överhuvud ägde en mera än ideal 

verklighet. Uttrycket innebär således enligt denna vår tolkning 

ingen materialism utan endast en realistisk ståndpunkt med en 

senstialistisk anstrykning. Den reala verkligheten är för stoikeni 

framför allt den verklighet, som möter oss genom sinnena. 

För att nu förklara, huru tingen faktiskt kunna vara så, som 

sinnena ge oss dem, tillgripa de tidigaste stoikerna en liknande 

tankegång, som en gång Demokrit begagnat. Zenon definierar 

föreställningen (cpavTaöia) såsom en runwöi^ év Kleanthcs 

liknar den vid ett sigillavtryck i vax, och denna »avtrycks-hypotes» 

delas ännu av Epiktet under hans polemik med skcptikenia.^ 

Emellertid är avtryckshypotesen i denna grova form blott en ut- 

gangs])unkt för en fortsatt närmare analys av verklighetsfragan. 

Chrysippos varnar för att fatta den allt för bokstavligt. Ktircställ- 

För framstäUniugeii av dcu stoiska il»klnncu utgör det aulördu arbetet av 

lio)}hC‘iivr cn pålitlig källa. 
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ningen måste samtidigt innebära en modifikation av vår psyke 

(dXXoicoöiq, érepottoön; tbuxnc). På den ursprungligen tomma psyken 

skriva tingen sina tecken »tööTrep x^pTi^v euepYov ei^ dnoYpa(p!)v ». 

Denna stoiska bild med dess empiriskt realistiska innebörd åter- 

klingar ännu i John Lockes tabula-rasa-bild, när den nyfödda 

själen omtalas såsom »a white paper void of all characters». Här 

äro tingen ännu över\’ägande de yttre sinnestingen. Men mer och 

mer söka stoikerna att med bibehållande av realismen därjämte 

tillgodose också fömuftsverklighetema såsom det reella. Detta 

sker genom ett nytt bestämmande av föreställningens (<pavTa<Tto) 

väsen. Vid sidan av föreställningen såsom identisk med alo^nxii 

(?a\Taaia (den genom sinnesförnimmelsen vunna kunskapen) träder 

(po\Ta<3to bm btavoio^ (den genom tänkandet vunna föreställ¬ 

ningen och kunskapen). Bonköffer uppvisar, huru denna före¬ 

ställnings objekt mer och mer utbildar sig till en utom medvetan¬ 

det befintlig realitet, oåtkomlig för sinnena.* Det finnes verklig¬ 

heter, som för tillfället ej äro för sinnena förnimbara, sådana som 

aldrig varit för sinnena åtkomliga, t. ex. de allmänna begreppen 

(év>oTifxaTa, jämför Platos idéer) samt ännu andra, t. ex. begreppet 

»det tomma» (jämför Platos »det icke-varande» i Sophista). 

Som förbindelselänken mellan dessa två arter av ting kan 

begreppet om de »fröartade fömuftstankama (Xöyoi OTreppanxoi) 

betraktas. Ett element i den sinnliga naturen, »den skapande, 

danande elden» (jrvp rexvtxöv), sättes identiskt med den gudom¬ 

liga skapande världsprincipen. Men denna är åter identisk med 

världsförnuftet Xöyoc. ö\’erfl>'ttat från denna sin metafysiska 

betydelse till en kunskapsteoretisk får logos en förmedlande upp¬ 

gift. Realt är allt som står i samband med logos. Och å andra 

sidan äger även logos en kropp, d. v'. s. är ett realt i samma mening 

som ett sinneting och därför erfarbart (xataXiiTröq). 

Resultatet av detta särskiljande av tvenne kunskapsfunktio¬ 

ner och tvenne arter av kunskapsinnehåll lämnar sålunda verk- 

lighetsfrågan oberörd. Högsta målet för en kunskap blir sålunda 

att bringa de olika innehållen i överensstämmelse med' den utom 

kunskapen befintliga självständiga verkligheten (eV;>ap,u6iF.iv rdc 

npoXntJJEic; Toic xaToXXijXotc of'oiaii:). Härmed äi också frågan om 

' Sc anf. arb. 3. 158 ff. 
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sanningskriteriet besvarad. Svaret röjer en rent objektiverande 

betraktelse. Sanningens väsen innebär en överensstämmelse med 

något verkligt, som är oberoende av medvetandet. 

Men hur blir det oss möjligt att konstatera en dylik överens¬ 

stämmelse? Svaret på- denna fråga söker stoicismen finna genom 

en närmare analys av’ föreställningsaktens karaktär, till vilken 

analys vi därför nu övergå. 

Utgångspunkten är en rent naiv objektivism. Om rrrtcoaic. 

avtrycksteorin, är giltig för föreställningarnas natur, da faller det 

av sig själv, att dessas sanning ligger i deras självförstadda över¬ 

ensstämmelse med det förorsakande »sigillet». Ju uppmärk.sam- 

mare jag därför betraktar avtrycket ocli klargör för mig dess ka¬ 

raktär i min egen förnimmelse, desto klarare framträder dess san¬ 

na natur. Den äger i sig själv såsom sitt eget kriterium en ogrum¬ 

lad säkerhet och visshet. Just denna säregna »imniancnta giltig- 

hetskaraktär * kallade stoikerna för synkatathesis (ooY>caTdl>eai::). 

Så blir själva sinnesförnimmelsen (alöx^nmc) på en gång den sanna 

kunskapens medlande måttstock. 

Från denna synkatathesislära gå i filosofiens historia tveniie 

tydligt skönjbara riktlinjer, den ena med en utpräglat sesualistisk 

färg, den andra med en markerad fortskridande dragning åt ratio¬ 

nalism. Den förra fullföljes av den psykologiserande sannings- 

tolkning, som vill göra till ett objektivt sanningskriterium det 

förnimmande subjektets psykologiskt förefintliga faktiska viss- 

hetsupplevelse, ända ifrån Hume fram till Mill och samtidens 

pragmatism. Ett mera kunskapsteoretiskt utnyttjande av den 

stoiska synkatathesisläran återfinnes hos de dogmatiska syste¬ 

mens uppbyggare, i sin renaste form i Spinozas berömda passus 

i hans Ethica, där det heter: 

xDen som har en sann föreställning, vet tillika, att han har 

en .sann sådan, och kan ej tvivla på objektets sanning {Ethica II. 

Iv. 43) *• Denna synkatatheslära utlägger han nu omedelbart pa 

följande sätt: lOvanstående lärosats är i sig självklar. Ty var 

och en, som har en sann föreställning, vet, att den sanna föreställ¬ 

ningen i sig innesluter den högsta visshet; ty det att äga en sann 

föreställning bet5'der intet annat än att fullständigt och helt känna 

ett föremål. . . och jag frågar: vem kan veta, att han inser en sak? 

D. V. s. vem kan veta, att han är säker på en sak, om han cj 
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redan på förhand är säker på saken? Slutligen, vad klarare och 
vissare kan där givas som kännetecken på sanningen än den sanna 
föreställningen? Så som ljuset uppenbarar bade sig själv och 
mörkret, så är sanningen sitt eget och det falskas rättsnöre 1. . . 
;Vad slutligen angår den sista frågan, nämligen varav mänskan 
kan veta, att hon har en föreställning, som överensstämmer med 
föremålet, så ... . kommer detta just därav, att hon har en före¬ 
ställning, som överensstämmer med föremålet, eller emedan san- 
nir^en är sitt eget riktmått (Ethica II. L. 43. H.)». 

Det är i vårt sammanhang av största intresse att uppsöka 
källorna och vägarna till denna spinozistiska grundtanke. Hur 
ha nu stoikerna kommit till en ståndpunkt, som kan sägas i huvud¬ 
sak föregripa denna rent rationaliserande uppfattning? 

Kunskapsfunktionen i dess grundläggande form, vars sannings- 
innehåll betingas av synkatathesen, kalla stoikerna för katalepsis 
(xaTdXn'^''? = comprehensio). Denna högsta form av sinnes¬ 
förnimmelsen har sålunda i sig ett moment, som går utöver den 
rena passiva receptiviteten. »Redan Zenon fattade 010^^014 i 
denna högre mening, när han lät den vara sammansatt av en im¬ 
pulsiv oblata extrinsecus (d. v. s. en (pavraoia) och en assensio 
(d. V. s. öDYxaTd^öi;;). Just detta, att upptaga en synkatathesis i 
begreppet aisthesis, var enligt Ciceros uttryckliga vittnesbörd, det 
nya som Zenon lärde om aisthesis^ » Man torde med skäl, såsom 
Herbertz gör,* kunna betrakta detta betonande av ett till förnim¬ 
melsen trädande självständigt moment i kunskapsfunktionen 
såsom ett förebud till ett liknande framhävande hos den skottska 
»common sense »-filosofien i det i8:de århundradet, hiot Hutnes 
subjektiverande uppfattning av sanningen i vårt föreställande vill 
nämhgen Thomas Reid hävda, att till våra upplevelser träder just 
ett sådant giltighetsmedvetande, som för det sunda förnuftet 
garanterar de erfarna tingens självständiga verklighet. Man torde 
sasom en besläktad ståndpunkt jämväl kunna framdraga en modem 
psykologis framhävande av ett nj^t moment i förnimmandet, allt 
det som av Ebbinghaus och andra fått namnet »sinnesförnimmelsens 
objektivitetsfunktionerGenom dessa till själva förnimmelserna 

^ Bonhöffer, anf. arb. s. 123. 

^Herbertz, anf. arb. s. 231. 

* Se bärom H. Ebbinghaus: Grundziigc der Psychologie Bd. I. (3 Aufl, Lcip* 

zig H)ii) 9. 442 ff., och W. Jerusalem blaiul andra. 
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trädande funktioner är det först, som en objektiv värld blir till 

för oss. På dessa elementära, omedelbara medvetenhetsakter är 

det nu, som objektiviteten, föremålsrelationen i våra upplevelser 

beror. 

Mot ett rent kunskapsteoretiskt utnjrttjande av synkatate- 

sis-läran synes också Cartesius betydelsefulla utveckling av oni- 

dömesläran tendera.' 

Tills vidare kunna vi ur den stoiska katalepsisläran draga 

en direkt konklusion vad angår sanningskriteriet. Denna sinnes* 

förnimmelse i högre mening innebär sin egen sanning, fattad såsom 

en överensstämmelse med den objektiva verkligheten. »Det kan 

icke vara tvivel underkastat, att stoikerna ansett sinnenas vittnes¬ 

börd principiellt för riktiga och sanningstrogna. Och även om detta 

inte vore uttryckligen bekräftat av dokument, skulle det dock 

framgå redan därav, att stoikerna voro och \'ille vara dogmatiker, 

liksom också skeptikerna bekämpade dem häftigast bland alla 

såsom dogmatismens mest avgjorda förkämpar. 

Det är ganska lärorikt att följa en dylik diskussion om kun¬ 

skapens objektivitet mellan skeptikerna och stoikerna och de 

olika slutsatser, de draga av ett och samma erfarenhetsfaktum. 

Skeptikerna hänvisade på sinnesillusioner, t. ex. den i vattnet brutna 

åran, för att bekämpa stoikernas objektiverande kunskapsbegrepp. 

»Men stoikerna upptogo lugnt dessa {exempel på illusion) utan att 

uppge sin tro på möjligheten av en adekvat verklighetskunskap. 

Stoikern säger: väl sjmes den i vattnet doppade åran bruten för 

ögat, men vattnet är icke den riktiga orten för synens (öpaoi::) nor¬ 

mala verksamhet. Skeptikern åter säger: om åran syns oss annor¬ 

lunda i vattnet än utanför detta, så kunna vi aldrig överhmud 

säga, hur den [i verkligheten] är, om krokig eller rak.»® Jämväl 

siimenas bedräglighet har för stoikern sin objekt i va grund. Bort¬ 

skaffas detta objektiva impedimentum (évOTima), är sinnesförnim¬ 

melsen utan vidare åter objektiv och ger oss uppfattning av 

verkligheten. Själva bedrägligheten i förnimmelsen ligger då ej 

längre i själva uppfattandet, i katalepsis, utan i den bekräftande 

akten, synkatathesen. »Den falska bilden, som uppstår genom 

' Se härom nännare Christiansen. iJas rrtheil hei Do^icnrtcs 

* Donhöffet, anf. arb. s. 128. 

* Bonhöfler, aiif. arb. s. 132. 
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sinnena, angår närmast inte alls själens innersta, dess hegemonikon, 

men uppstår först, när detta innersta bedömande fattar ställning till 

den. Kan själens hegemonikon med säkerhet fatta varken sanningen 

eUer dess motsats hos cpavraoia [föreställningen], avhåller det sig 

från ett omdöme. Detta är den stoiska läran om é:roxn, som är lika 

långt ifrån den skeptiska å?roxti som dogmatismen överhuvud från 

skepticismen Det är slående och torde förtjäna att framhävas, 

hurusom denna lära om villfarelsens rättå innebörd och själva 

dess möjlighet påtagligt föregriper den sedermera av Cartesius 

utvecklade. 

Vi ha emellertid hittills uppvisat en möjlighet för den katalep* 

tiska föreställningen att gälla såsom sanningskriterium endast och 

allenast inom den rena sinneskunskapens område. Och dock ha 

vi i det föregående framhävt, huru för stoikern det existerar jäm¬ 

väl en annan realitet, som ej når fram till oss på sinnenas väg. 

Hur kan också denna realitet bli föremål för den sanna kunskapen 

och i ^'årt medvetande framkalla S3nkatathesisakten? 

Genom dylika frågor tvingas stoikern att vidga sin defini¬ 

tion av katalepsis till att omfatta mer än de genom sinnena för¬ 

medlade intrycken. Så får den kataleptiska föreställningen tjänst¬ 

göra såsom sanningsbetingelse och sanningskriterium också för 

det dianoétiska, det icke empiriska innehållet i vår kunskap. 

Logos själv verkar i oss dylika föreställningar. Den logiska kun¬ 

skapen sysslar med rena tankebilder, t. ex. det goda och det sköna. 

Beviset (änöbei^i^) sysslar sålunda uteslutande med ett giltighets- 

medvetande, vmnnet på kataleptisk väg (xaraXti^trixn^ (pavraoio^ 

otrptuTddeoi^). Men förutom och ovanför denna i grunden på 

fömimmelsematerialet stödda kunskap sätter nu stoikern med nöd¬ 

vändig konsekvens en högsta episteme, en genom dialektisk fort¬ 

gång fullt säkrad katalepsis (xaTdXni}>i^ åocpaXn^}. Med detta be¬ 

grepp har jämväl stoicismen inrangerat sig i ledet av rent rationa¬ 

listiskt tänkande. Kunskapens grundproblem har gått upp i all 

sin komplicerade ömtålighet och därmed också med en ny belys¬ 

ning över verklighetsfrågan. 

Men det måste jämväl framhävas, att detta nya begrepp är ett 

blott hjälpbegrepp, som ej låter sig genomföras i full samklang 

med den ursprungliga stoiska aisthesis-teorien. 

‘ Bonhöjfetp anf. arb. s. 132. 
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Emellertid, med sin lära om en särskild överempirisk kun¬ 

skapsförmåga, prolepsis {np()\ip;n:;), har stoicismen åter framdragit 

platonska synpunkter ocli föregripit betydelsefulla kunskapsteo¬ 

retiska distinktioner. »Prolepseis äro begrepp, som på grund av 

vårt medvetandes ursprungliga för alla lika organisation av alla 

likmässigt medbringas till varje upplevelse t{Bunhöjfer). Prolep- 

seis äro medfödda (Ipcpuroi). Detta är ren rationalism. Förnuftet 

hämtar de högsta insikterna ur sitt eget innersta. Stoikerna hylla 

sig till den form av nativism, som anser det hos medvetandet med¬ 

födda vara en elementär och ursprunglig disposition för utveck¬ 

lingen av vissa egenskaper. Sä bli för stoikern bl. a. de etiska san¬ 

ningarna »cognitiones ante percepta», med Kanis uttryck »reine 

Vernuftwahrheiten». Vi ha härmed nått fram till de notiones 

communes, de stoiska xoiva» éwoiai, som övat ett så betydande 

inflytande på hela medeltidens och även den nyare tidens tänkande. 

Hos stoikerna äga de jämväl betydelsen av sanningskriterium. 

Ty a ena sidan äro de utvecklade i och under erfarenheten och 

vinna sålunda redan sinnesförnimmelsens sanningsvärde i synkata- 

thesen, å andra sidan äro de é|icpvtai c>ch äga därigenom samma 

sanningsvärde som den längre fram i tiden utvecklade rationa¬ 

lismens medfödda idéer. 
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slutning till Sigismund, s. 196 f. Liflands delning mellan Polen och Litta- 

ven, 8. 197. Polskt missnöje, s. 198. Sigismunds ställning som krönt 

konung, s. 198 f. Det nya bofvet, polacker och svenskar, s. 199. Sigis¬ 

munds hemliga förbindelse i fråga om Lifland, s. 200. Belöningar ät 

Erik Sparre m. fl., s. 201. Konung Johan inför budskapet om krö¬ 

ningen, 8. 201. Konung Johan som Sigismunds mentor, s. 202. 

Exkurs. Erik Sparres apologier fSr sin valdlplomatl Ar 1587. S. 203—211. 

Supplerande kHllhMnvlsnlngar och kXllutdrag. S. 212—216. 

I fråga om dateringen i detta arbete märkes, att för händelse- 
kedjan i Sverige den gamla stilen är bibehållen, för händelsekedjin i 
Polen däremot den nya. I vissa fall användes för tydlighetens skull 
dubbeliatering. 

I fråga om cileringen må näinna'«, att interpunktion och bruket 
af stora bokstäfver normaliserats och att onödig dubbclskrifning af 
konsonant i regel undvikits. 
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Den politiska krisen och konungavalet 1 Polen 

år 1587. 

I. INLEDNINQ. 

Det polska interregnum år 1587 bjuder den historiska forsk¬ 

ningen ett mycket rikt material och kan betraktas ur flere olika 

synpunkter. Man kan framhäfva dess internationella betydelse, 

de dynastiska rivaliteterna och de nationella motsättningarna; 

man kan se det som en fas i striden mellan Ryssland och vSverige, 

som ett led i det Habsburgska husets expansionspolitik, som ett 

tillfälle att vinna eller förlora för den påfliga kurians östeuropeiska 

diplomati. Den segrande svenska kandidaturen kan isolerad 

göras till föremål för en närmare undersökning; dess historia kan 

ses såsom ett försök till utjämning af de motsatser, som framför 

allt den lifländska fr^an skapat mellan Polen och Sverige — eller 

såsom en förbittrad diplomatisk sammanstötning, hvilken sådde 

frön till nya förvecklingar. Man kan å andra sidan mer fästa 

sig vid krisens betydelse för det polsk-littaviska dubbelriket själft, 

vid den våldsamma skakning, som hela 1569 års mödosamt upp¬ 

förda författningsbyggnad erfor, vid littavers och preussares sepa¬ 

ratistiska tendenser, eller vid den reaktion, som ville bryta ned 

konung Stefans verk, sedan hans järnhand släppt sitt tag, och 

göra hans politiske arftagare till dess försoningsoffer. jMan kan 

slutligen särskildt uppmärksamma krisen såsom rättsbildande i 

fråga om interregnets former, såsom uppbyggande eller nedrif- 

vande med hänsyn till samhällsfridens organisation — och i själfva 

verket kan ingen af dessa synpunkter alldeles lämnas ur räkningen, 

om man vill lämna en allsidig (låt vara koncentrerad) skild¬ 

ring af densamma. Det blir då också nödvändigt att inlednings¬ 

vis beröra dubbelrikets 3rttre och inre läge vid tiden ftir inlerreg- 

Göleb. Hössk. Arsskr. XX: 2 i 
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9 HKU*.K AUigriST 

iiums ingång och de politiska traditioner, som utbildats sedan den 

siste jagelloniems tid. 

Först må dock något ordas om källmaterialets beskaffenhet 

(K'h forskningens utveckling. Redan samtidens krönikeskrifvare 

ägnade naturligtvis krisen sin uppmärksamliet, utom Polen främst 

David Chytraivs, som ju alltid sökte hålla sig väl underrättad 

om nord- och östeuropeiska förhållanden och som i detta fall lik¬ 

som ofta annars drog nytta af sin bekantskap med Erik Sparre. 

Den svenske statsmannen såg naturligtvis å andra sidan gärna, 

att han fick inspirera den bekante Rostockhistorikenis uppfatt¬ 

ning af händelserna, särskildt i allt som rörde hans så tidigt om¬ 

stridda löfte om det svenska Diflands afträdande. Frånsedt detta 

i sig själft intressanta förhållande erbjuder Chytrieus’ framställ¬ 

ning numera helt naturligt intet af primärt värde för forskningen.* 

Främst bland samtida polska historiker står Reinhold 

Heidenstein, Zamoyskis sekreterare och förtrogne, som efter 

att hafva tecknat konung Stefans r\'ska krig ägnade sig åt den 

större uppgiften att skrifva Polens historia mellan åren 1572 och 

1602. Hans stora arbete, som alltjämt ar tillgängligt endast i 

(len af sonen utgifna otillfredsställande upplagan,* synes till den 

del som rör Sigismunds regering hafva tillkommit omkring år 1616.“ 

Det hvilar i det hela på officiella källor ocli gör ett vederhäftigt 

intryck, äfven om referaten icke alltid äro pålitliga och tendensen 

* Se CHYTK.KVs’ Sylvni hfimici ab auuo i / 5^/ Htqtw od i^8^ (S. 1. 

livars frainstallning af interregnum {b. ^95 återgår i hans Saxu- 

et vicinarum oliqiod ab onno i hristi 2500 usqur ad UJ. (hip* 

sw s. a.), s. 8.^7* 847. Redan i en samtidig flygskrift »De l^otonico e/ccfiont . » 

(s. 1. 1588, WARMHor,TZ, n;o 3237) hade han gifvit cn skildring nf valet, som i 

(imrcdigcradt skick ligger till grund för krönikornas framställning. Jfr I). Ki.ATT. 

f>avid Chytrirus als Grschichtslehrer und Geschichtschreiber (Diss. Rostock 1908), 

SS. 83, 111 ff. och ChytrÄUs' bref t. Sparre. s. 1. 23 mars 1588 (R. A.. 1\t. Sparres 

saml.) Chytrseus skrifver t. Sparre [Rostock t slutet af 1587. Ur. Sparres saml.): 

•>Orationem vestram in comitiis regn i Poloniir pro Sigi.smundo habitam summa 

eum voluptate legi. ac si quae alueintcrca habits extant vel si qui libclli alii. quos 

amico videre liccat. editi sunt, oro ut eos benigne mecum communicetis. » 1 

samma bref lyckönskar hau till »amplissimi rolonia^ regni accessio. • - • Sparre 

)>e$ökto Chytrseus i Rostock på återresan från Polen i mars 1388. 

* J^erum Po/mncantm ah c.\cessn Si^isnttivdi fdoi .\ /l. IVaiikfiirt 

ani Maiii 107’. 

^ J fr \V O :vciu i h llt fdf'iist<'i no , Posen 
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DEX POMTISKA KRISEN l POI.EN 15S7 j 

Stundom påtaglig. I samma mån som de primära källorna blifvit 

publicerade, har hans arbete naturligtvis blifvit mer umbärligt; 

jag citerar honom i det följande icke alltför ofta. — Vid Heiden- 

steins sida nämner man vanligen Joachim Bielski* såsom för¬ 

fattare till den år 1851 utgifna fortsättningen till hans faders krö¬ 

nika, ehuru hans förhållande till detta arbete är något omtvis- 

tadt.* För hvad som rör 1587 års händelser har krönikan i hvarje 

fall förlorat det mesta af sitt intresse, sedan man upptäckt och 

utgifvit dess hufvudsakliga källa, det nedan omtalade riksdags- 

diariet. — Mer uppenbar karakter af en partiskrift, stammande 

från österrikiskt håll, äger den år 1827 af S. Ciampi bristfälligt 

utgifna skildringen af valkrisens händelser, som länge tillskrefs 

italienaren Joh. Mich. Brutus.® Man är numera snarare böjd 

att gifva den en plats i Krzysztof Warszewickis* omfångs¬ 

rika litterära alstring, och man måste i hvarje fall tillerkänna 

den stort värde som ett komplement till den af Zamoyskis syn¬ 

punkter inspirerade, för öfrigt betydligt utförligare Heidenstein. 

— Mindre betydelse äger den hos i6oo:talets senare polska histo¬ 

riker SoLiKOWSKi och PiASECKi® utformade traditionen. 

Företrädesvis på detta material stödde J. Caro, sedermera 

frejdad som den polska medeltidens historieskrifvare, sin år 1861 

utgifna monografi om valkrisen,* som vittnar om realistisk kritik 

och ger värdefulla synpunkter. Dess brister framhöllos med skärpa 

af hans efterföljare E. Sieniawski,’ som dock i sin hätskhet 

ofta sköt öfver målet; hans egen styrka är detaljanalysen, men i 

» JUACHIMA BlliLSKlKCO Dalszy ciqg kroniki polskiej. utg af l'. SoHlMS/.- 

c/ANSKX, Warszawa 1851. Citeras i det följande Biei.ski. 

*Jfr W. NEHRING, o zyciu i pismach Joachima Posen iKi>o, 

!^ärsk. s. 68 ff. 

* Rerum Poloniearum. . liber singttlaris... Florens 18^7. Citeras i <K-l föl¬ 

jande Warszewicki (aoon.) 

* Se T. WIERZBOWSKI, Krzysztof Warszewicki 1543 1603, War-zawa 1887, 

s. 257 ff. 

*Se om dessa Sieniawski, s. V f. 

* Das Interregnum Pslens im Jahre 1^87 unU t/ic Vartrihäiupic i/rr flniiscr 

/(■■irowski ttnä Zamoyski. Gotha i86r. 

Das Interregnum und die Königswahl in Polen ri>m juhre 1^87. qiulii niiuis 

SI? Jarsestelll. Breslau 1869. Jag förbigår en tidigare latinsk dissertation .af Sie¬ 

niawski om samma ämne 
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4 HELGE ALMQUIST 

fråga om de stora sammanhangen har forskningen mången gång 

skäl att snarare söka anslutning till Caro.^ 

Samtidigt med Caros arbete gafs det första väsentliga bidra¬ 

get ur österrikiska källor till valkrisens historia, tillkommet när¬ 

mast som uttryck af kyrklig lokalpatriotism. Den roll, som den 

förste furstärkebiskopen af Olmiitz Stanislaw Pawlowski såsom 

kejserligt sändebud spelade i händelsernas utveckling, lockade ärke¬ 

stiftets arkivarie E. von Mayer att använda det tillgängliga 

materialet till ett arbete, lika fragmentariskt som panegyrisk 

biografi och som historisk framställning.* Ehuru förf. vid sidan 

af Pawlowskis korrespondens och kopieböcker användt aktstycken 

ur Wiens centrala arkiv och känt Heidensteins verk, har han icke 

bemästrat sin svåra uppgift att samarbeta sitt nya material med 

den litterära traditionen; hans komposition är hjälplös, framställ¬ 

ningen ofta förvirrad, stundom sönderfallande i en mängd notiser 

utan sammanhang.* Meddelade källutdr^ och aktstycken be¬ 

vara i hvarje fall sitt värde, ehuru bristande utgifvarteknik och 

bristande kunskap i polsk historia gjort felen och missförstånden 

talrika. Det hela är ett verk af en aktningsvärd dilettant och 

för öfrigt intressant genom sin tendens, i hvilken katolsk och habs- 

burgsk lojalism äro på ett karakteristiskt sätt förmälda. 

Ett nytt och i högsta grad intressant material framdrogs 1887 

af August Sokolowski i hans edition »Riksdagsdiarier från år 

1587. Konvokations- och valriksdagarna »,* som dock uteslutande 

hvilar på arkivfynd i Krakow och sålunda ej gärna kan betraktas 

som definitiv. Af dessa iKiagböcker» är den, som utförligt be- 

> Sä t. «x. i fräga om den turkiska farans betydelse för valkrisens utveck¬ 

ling, som CaRO med skäl framhåller. Ett exempel på Sieniawskis oresonliga 

kritik erbjuder hans bedömande af Erik Sparres stora valtal, som han tillskrif- 

ver — Georgius Falmerius (s. XIII). 

* EnUARD EDI.ER VON MaYER, Des Olmiitzer Bischojes Stanislaus 

Pawlowski Cesandtschaflsreisen tiack Polev, aiis Anlass der Hönigswahl nach dem 

Ableben Stefans I. (1587-—1598). Kremsier 1861. 

’Se särsk. s. 52 ff. 

^Dyjaryjusie sejmowe r. 25S7. Sefmy konvokacyjny t e/fAcy;«y, WydalDR. 

AUGUST SOKOUOWSKI. (Scriplores rerum Polonicarum XI). Krakow 1887. (Utg. 

af Vetenskapsakademiens i Krakau historiska kommission såsom dess publika¬ 

tion n:o 38). Citeras i det följande Diaria. 
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DEN POLITISKA KRISEN I POLEN 1587 5 

handlar konvokationsriksdagen,^ sammanställd ur bref till biskop 

Martin Kromer af Ermeland, troligen skiifna af en hans hof- 

man, Pawel Henick; af de båda till valriksdagen hörande stam¬ 

mar den ena’ från Zamoyslds parti (antikonvokationskretsen) 

och skulle enligt utgifvarens tveksamma förmodan vara skrifven 

af Joachim Bielski, den andra’ åter stammar från Zborowskiemas 

läger (konvokationskretsen) och har till författare en viss Jan 

Lubonski. Om dessa källors värde behöfves intet vidlyftigt or¬ 

dande: med sin detaljrikedom och konkretion flytta de oss midt 

in i valkampens hetta, och de bära oftast ännu spåret af det ta¬ 

lade ordets flykt. Deras trovärdighet är i det hela obestridlig, 

om man också alltid måste fasthålla, att de äro uppteckningar om 

händelserna, icke själfva led i händelseförloppet. Man saknar i 

själiva verket de olika partiernas skriftliga meddelanden till hvar¬ 

andra, senatens rådslag, de talrika deputationemas memorial, 

som skulle göra det möjligt att kritiskt utfylla diariemas fram¬ 

ställning. Däremot äger man i behåll en del af den agitationslit- 

teratur, som spreds af de rivaliserande tronkandidaterna, samman¬ 

fattningar af de commoda och tUilitates, som de ville lägga under 

de väljandes ögon, men någon edition af dessa alster, motsva¬ 

rande CzuBEKS för tidigare interregna,’ har äimu ej sett dagen. 

Det är väsentligen på det af Sokolowski offentliggjorda mate¬ 

rialet, som jag grundar min framställning af valkrisens förlopp; 

det har märkligt nog hittills icke gjorts till föremål för bearbet¬ 

ning. Därutöfver har jag användt en del opublicerade utländska 

arkivaliska källor, dels från Haus-, Hoj- und Staatsarchiv i Wien, 

dels från det årkebiskopiiga arkivet i Kremsier, närmast till kom¬ 

plettering af V. Mayers ofvan omtalade arbete, dels också från 

statsarkivet och stadsbiblioteket i Danzig. Särskildt värdefullt är 

det i sistnämnda bibliotek förvarade riksdagsdiarium, som härrör 

^Tryckt ss. i—56. — Det ss. 218—238 tryckta anonyma fragmentet ger 

förnämligast senatorernas vota angående ärkebiskopens proposition. 

* Tryckt ss. 57—158. I denna är det tyvärr en lucka for tiden 10—27 

* Tryckt ss. 159—217. Det mi anmärkas, att smärre utdrag af detta diarium 

tryckts (efter en af Albertrandi gjord af skrift) redan af A. I. Turgenev i Histo- 

rtca Russia Monumtnla^ II (Petersburg 1842), n:o 16, s. 19 ff. 

^ Pisma poHtyczne z ejosöw pierwszego bezkråUwta. Wyd. Jan Czubek 

Ktakow 1906. Citeras t det följande Pisma poltlyczne. 
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från den marienburgske borgmästaren Andreas R.Ivder;* det 

lägger visserligen helt naturligt hufvudvikten vid de preussiska 

angelägenheterna, men utfyller också för öfrigt de polska diariema 

på ett mycket välkommet sätt. — De romerska arkiven har jag 

icke haft tillfälle att besöka, men Przezdzieckis upplaga af den 

påflige nuntiens bref* och H. Biaudets publikation {i de smärre 

studier han ägnat valkrisen)* af några hans senare funna konfi¬ 

dentiella rapporter hafva till en viss grad kompletterat mitt ma¬ 

terial också på denna punkt. Dock är det uppenbart, att myc¬ 

ket (och icke minst den svenska tronkandidaturens historia) skall 

komma i klarare ljus, när dessa rapporter i sin helhet utgifvits. 

Den vid kejsarhofvet ackrediterade påflige nuntiens bref fran 

Prag, numera tillgängliga i en modem edition,* belysa för öfrigt 

på ett intressant sätt stämningarna i habsburgska kretsar, och 

man finner i dem också ekon från den polska valstriden. 

l^r svenska arkivaliska samlingar har jag helt naturligt sökt 

samla bidrag till belysande af konung Johans politik i valkrisen; 

sedan A. G. Ahlqvist utgaf sitt förtjänstfulla arbete,® har denna 

icke gjorts till föremål för specialforskning. T\’\'ärr synas den 

svenska valbeskickningens rapporter till konungen vara nästan 

alldeles försvunna, och de historiska kvarlefvoma från dess verk¬ 

samhet äro också för öfrigt skäligen obetydliga. Lyckligtvis har 

Erik Sparre meddelat åtskilligt i senare uppteckning: då han 

hade att mot konungens hetsiga kritik försvara sin diplomatiska 

gärning i Polen, gaf han en delvis rätt utförlig och med bestyr¬ 

kande bilagor försedd framställning af denna. Det apologetiska 

syftet ger emellertid forskningen anledning att med vaken kritik 

> Med signum Mscr. 1337. Se O. Katalog thr Handschriften dt^r 

Danziget Stadtbiblitythek, 1—III (Danzig I^92 1909). 

^ I.isty Annibala z Kapui. Ed. A. Pkzi*:/.i>zip:cki. Warszawa 1852. 

^ Les origines de la candidalure de Sigismond l^asa au trdne de Pologne orh 

SixU-Quifit et la candidalure de Sigismond de Suéde au (röne de PoloQue en 

(i Annales Academue Scientiarum Pennic^e, Ser. B. Bd II. Helsingfors 1911.) 

^ Nuntiaturberichle aus Deulschland ncbsl ergånzendcn Aklensfucken I3S^ 

(1584)—/590. 2:te Abt. i:tc—2:te Hiilfte. X"tg. af Rohkrt RiiiCHivNBERGi:K 

och JosHPH SCHVVEIZER. Padetborn 1905, 19x2. (Oucllrn und J'orschuneen . .. 

fterausgeg. von der GOrresAieseUschafl. Bd 10, i.j.l Citeras \unl:aturberichle I. 11. 

^ Oni uristokrafiens (orhdllande till konungatnak/fn under Johan den tredjes 

TfKrriui:. I--II. I Tps. Univ, Arsskr. 186O. 
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granska både det, som i sådant sammanhang sages — och icke 

säges. Jag lämnar i en exkurs utförligare upplysningar om dessa 

alster af Erik Sparres penna. 

Af senare bearbetningar, som lämna bidrag till valkrisens 

historia, må till sist, vid sidan af Biaudets ofvan i annat sammam 

hang nämnda, erinras endast om ett par från österrikiskt håll 

stammande: J. Hirns stora biografi öfver ärkehertig Ferdinand' 

och H. Uebersbergers utmärkta arbete om Österrikes och Ryss¬ 

lands förbindelser från 1400-talets slut.* — Mindre nödigt är kanske 

att erinra om de stora sammanfattande arbetena inom den p>olska 

och ryska historiografin, från Niemcewicz till Szujski, från 

K.^ramzin till Ilovajskij, andra att förtiga.® 

För öfrigt må endast framhållas, att jag särskildt lagt mig 

vinn om att gifva framställningen ett drag af konkret tidsskild¬ 

ring och därför också vid källmaterialets bearbetning lämnat skä¬ 

lig plats åt tidens karakteristiska åskådningar och uttryckssätt, 

således också åt den af latinska sentenser späckade retoriken. Ett 

sådant förfaringssätt erkänner naturligtvis ingen som helst ge¬ 

menskap med ett annat, som stundom möter i historisk litteratur, 

ett mer eller mindre planlöst, mer eller mindre slafviskt beroende 

af källomas ogenomskinliga formuleringar — en följd af bristande 

bearbetning eller stilistisk slapphet. 

* « 
« 

Den tydliga animositet gent emot det österrikiska huset, som i 

mycket förklarar 1587 års händelser, hade bragts till uttiyck och 

full medv'etenhet hos den gemena szlachtan redan under de 

båda föregående interregna. Få botten af denna stämning låg 

otvifvelaktigt känslor af nationell motsättning till en tysk dynasti 

och till tyskt väsen i allmänhet — den som i denna punkt följer 

källornas ojäfaktiga vittnesbörd, behöfver därför ingalunda för- 

‘ Erzkerzog Ferdinand II von Titol. Geschickte seiner Fegierung und seinrr 

Länder. I—11. Innsbruck 1885- 88. 

* ösierreich und Russland seit dem Ende des 7 5. JahrhmuUrts. I (1488 —1605). 

Wien och Leipzig 1906. 

* Jfr också CaROS Beilage lU. Sieniawskis källöfversikt (s. I ff.) och 

de hos WarmholTZ (n:o 3225 ff.) och 1'inkki, {Bihliogtujia histaryi Vohkieu 

Lem berg och Krakow 1891—1906, n:o 32 3 S f{, 26103 ff.) förtecknade arbetena 
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8 HELGE ALMQUIST 

falla till ett ohistoriskt parallelliserande af denna polska nationa¬ 
lism med det nittonde århundradets nationalitetsrörelser.‘ Den 
kan på sitt sätt återföras till minnen och erfarenheter från den 
långa kampen mot korsriddarna under medeltidens sista skede, 
och den eröfrade preussiska provinsen blef också tidigt föremål 
för szlachtans nationaliserings- och unifieringstendenser. Denna 
politik, som samtidigt riktade sig mot Littaven, hade tillkämpat 
sig en seger i 1569 års stora uppgörelse, ehuru den littaviska och 
preussiska separatismen äfven efter denna hade ett visst utrymme 
och vid tillfälle kunde resa hufvudet ganska trotsigt.* De polska 
adelspolitikema hade klart för sig, att de preussiska städernas 
tyska borgerskap (i motsats till den förpolskade landtadeln) under 
^•issa omständigheter kunde blifva en stödjepunkt för ett försök 
af det tysk-romerska riket att återvinna den afsöndrade lands¬ 
ändan. Upprepade platoniska deklarationer från den tyska riks¬ 
dagens sida hölio dess rättskraf på Preussen vid svagt lif, men dess 
maktlöshet inför I^iflands olycksöden lät polackerna sofva lugnt, 
så mycket hellre som de preussiska städerna icke voro böjda att 
offra något för tysk-romerska fantom och i själfva verket trifdes 
rätt väl med sin privilegiefästa själfstyrelse och ekonomiska makt¬ 
ställning. I valagitationens hetta kunde HabsburgameS veder¬ 
sakare dock använda dessa omständigheter till sina skräckmål¬ 
ningar: hur skulle en tysk kejsare såsom Polens konung komma 
ifrån sin ed att söka åt riket återvinna dess borttappade besitt¬ 
ningar, och kunde han icke falla för frestelsen att försörja någon 
ärkehertig såsom ståthållare öfver en nyskapad preussisk stat, 
den kungliga delen förenad med den hertigliga? Ett lyckligt sam- 
lif mellan två folk menade man för öfrigt bero af congruentia nationis, 
lingucB et morum, och någon sådan rådde minst af allt mellan 
polacker och tyskar;* den polska friheten toge sig för de senare 
ut som tygellöshet, och man kunde lätt förstå, att de skulle söka 
omdana den efter sitt sinne: först skulle de med senatens goda 
minne tränga landtbådens infl>'tande tillbaka, men sedan skulle 
de vända sig mot senaten själf, reducera dess antal och bana vägen 

^ Den påflige nuntien Sega talar år 1586 om runtipathia che passa tra 

ic naiionc polacca et ledesca. Nuntiaiurbertchte, 1, s. 364. 

• Jfr min upp.sats •Polskt förfaituingsftf under Stgtsntund III • i Hisl. Tidskr. 

1912. 

^Pisma poli/ycsue. ss. 271, 433. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEN POUTISKA KRISEN I POLEN 1587 9 

för merum imperium. Man kände väl det österrikiska husets 

regeringsmetoder från det tyska riket liksom från Böhmen och 

Ungern: de syftade i sista hand till ett tyranni, väl icke lika 

omaskeradt som den blodtörstige härskarens i Moskva, men plan¬ 

mässigt förberedt och organiseradt genom praktiker efter spanskt 

mönster.^ I Tj^skland ägde kuifurstama väl formelt kvar sin 

valrätt, men i själfva verket tvunge sig alltid den österrikiska kan¬ 

didaturen på dem, och det kunde gå på samma sätt med det 

polska folkets valfrihet.* Böhmen erbjöde också ett afskräckande 

exempel: där liksom i Ungem s^e man makten ligga i händerna 

på en tysk kamarilla, adelns friheter inkräktades af plebejer, 

krigsmakten stod \mder befäl af välska kondottierer, och vid till¬ 

fälle kunde under lösa förevändningar en tyrannisk förföljelse 

bryta ut mot ständerna — såsom år 1547, då böhmame icke velat 

bryta den gamla vänskapen med Kursachsen. Dylika artes im- 

perandi skulle man säkerligen under en tyskfödd konung få pröfva 

också i Polen, och det vore ovisst, om ens en sådan ny dynastis 

trogna tjänare kunde påräkna tacksamhet: man erinrade sig det 

öde, som drabbat den berömde ungerske munken, Martinuzzi, 

hvilken dock mer än någon häfdat sitt fäderneslands ära och gjort 

det österrikiska huset så betydande tjänster. Med all rätt hade 

polackerna därför sedan gammalt dragit sig tmdan beröringen 

med tyska furstar, om dessa än kommit som giljare eller tron- 

kräfvare; därom vittnade krönikorna från Wandas och Rytogards, 

från Hedvigs och Vilhelms tid.® 

Tyngst mot den österrikiska kandidaturen vägde dock all¬ 

tid hänsynen till den turkiska faran:® ingenting kunde vara säk- 

‘Ib-, s. 633 if. 

*Ib.. SS. 420. 632. 635. 

*Ib. s. 632 f. Om repressionen i Böhmen 1547 se t. ex. Huber. 

ö%Uff€ichs, IV (Gotha 1892), s. 130 ff. Om den efter konung Perdinands be> 

myodigande (år 1351) mördade Martinuzzi: ib. s. 159 ff. Jfr Zakzrewski, 

Po ucucxce Henryka, (Krakow 1878) s. 90 ff.; Piliksri, Das polnische InUr- 

ftfnum von 1^72—1573, (Heidelberg 1861) s. 46. 

^ Under det första interregnum beter det med en uppriktig formulering 

(Pisma poliiyczne, s. 269): »Cum itaque cssaiis Turcarum tanta sit po teo tia, ut 

ti resistere vix uni versi. nedum singuli posse videamur, ne nio nobis (uti spero) 

vitio verterit, si in ccnstituenda Republica nostra eius potius (si ita res ferat) 

quam cuiusvis alterius rationem habuerimus. » Jfr Nuntiaturberickte.I, s. 362 ff. 
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rare än att de okristnes fiendskap skulle blifva den omedelbara 

följden af ett konungaval, som gjorde Warszawa till en utpost 

för den från Wien och Madrid dirigerade habsburgska politiken; 

de turkiska statsmännen hade låtit förstå detta lika tydligt år 

1575 soni år 1573.’ De båda sista jagellonema hade i själfva 

verket betraktat det goda förhållandet till Turkiet som eu hörn¬ 

sten i sin utrikespolitik, och den gemena szlachtan hade vant 

sig att i denna orientering se en vis statsmaxim, som aldrig borde 

blifva föremål för tvist mellan konung och folk. Från turkisk 

sida mötte man med samma goda vilja, och därför hotades graim- 

sämjan knappast på allvar af kosackers och tatarers inbördes 

fejder och roftåg, för hvilka den ena parten mer för syns skull 

brukade göra den andra ansvarig. De polska adelspolitikema 

läto därför icke heller dåra sig af den påfliga diplomatins före¬ 

speglingar om den antiturkiska liga, i hvilken en ärorik (och ex¬ 

ponerad) plats skulle anvisas åt Polen; I^epantoslaget hade vis¬ 

serligen öfverallt gjort sitt intr>*ck, men de kloka hufvudena in¬ 

om szlachtan befarade, att de förbundna i ett kritiskt ögon¬ 

blick skulle draga sig ur spelet och låta Polen ensamt bära kri¬ 

gets tunga ■— på sin höjd till lisa för det under oket suckande 

Ungern. Rnbart på kejsarens hjälp kunde man icke lita: man 

frågade de habsburgska apologetema, oni han icke i själfva verket 

måst uppgifva allt större delar af Ungern till de okristne och 

om han icke vid tillfälle genom förödmjukande skänker måste 

köpa sig fred i Konstantinopel.* 

Den gemena adelns motvilja för hvarje habsburgsk tron- 

kandidatur hade under de båda föregående interregna ytterligare 

skärpts därigenom att ett flertal magnater alltid visade sig be¬ 

nägna att lyssna till de kejserliges förespeglingar och stödja deras 

valpolitik; man vande sig att se ett samband mellan habsburgska 

praktiker och aristokratiska ränker. Under medverkan af den 

påfliga diplomatin hade kejsaren redan på Sigismund Augusts sista 

tid trädt i beröring med de littaviska magnatättema Radziwill 

och Chodkiewicz, och ännu tidigare hade medlemmar af det polska 

‘Se t. ex. ZiNKHiSEN, C$esckichte des AV Ill ((lOtha 18551 

5- 515 ff. 

^ Pisma pnliiyc2ve pa^siln, särsk. ss. ^im. ^*>7 ff '».5- • JfrouksA ZaK- 

K/E\vsKI, 7V> ucieczce Hctir^kn, s. ff. 
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episkopatet inför kejsaren klagat öfver den protestantiska rörelsens 

utbredning under den halft kätterske konungens regemente; i 

båda fallen hade man från habsbuigsk sida sökt och funnit an¬ 

knytningspunkter för sina successionsplaner.^ Under det första 

interregnum hade kejsaren bedrifvit röstvärfning i stor stil inom 

polska och littaviska magnatkretsar. men hans diplomater hade 

skött spelet oskickligt och grundligt diskrediterat den österri¬ 

kiska saken. Utan att akta på de föreskrifter, med hvilka man 

från polsk sida före valriksd^en ville öfvervaka dem och inskränka 

deras rörelsefrihet, hade de på alla håll sökt tränga sig fram med 

sina propositioner och erbjudanden, och en af dem hade uppträdt 

så oförsiktigt, att han blef satt i arrest och måste lämna sina papper 

till undersökning.’ Under intrycket af slika »österrikiska prak¬ 

tiker», som szlachtan ännu år 1587 behöll i minnet, hade den 

blifvit så mycket mottagligare för det franska sändebudets inställ- 

samnia öfvertalningskonster. Det var först den följande tidens 

händelser, som skulle sätta »Montlucs löften » i en skarpt ironisk 

belysning. Det hjälpte icke, att tsar Ivan, som vid detta tillfälle 

icke var allvarligt på tal som kandidat, skänkte ärkehertig Knist 

sitt förord,^ men denna politiska konstellation, som hade sin rot 

i en traditionell vänskap och i det gemensamma antiturkiska in¬ 

tresset, skulle återkomma under 1587 års händelser. Kurians 

representant och det polska episkopatet hade lika väl som den 

masuriska szlachtan hastigt nog låtit vinna sig för den ärkekatolske 

franske fursten, och ännu länge efter dennes flykt från tronen 

höUo de fast vid honom såsom sin legitime konung. Men bland 

öfriga senatorer lyckades kejsaren under det andra interregnum 

förvärfva många anhängare, och särskildt de littaviska magna¬ 

terna samlade sig kring den österrikiska kandidaturen; dessa, 

alltid måna om grannsämjan med Ryssland, hade särskildt tagit 

intryck af den sympati, som man från moskovitiskt håll nyss 

visat denna, och smickrade sig för öfrigt med en half förhoppning. 

att de med den nye konungens hjälp skulle kunna återvinna de ar 

1569 med Polen inkorporerade landsändarna.* Af de polska mag- 

> Se t. ex. UEBERSBE&CER, sa. 376, 38S. 

* Ib., s. 389 f. 

*Ib., 8. 403. 

*Ib-. s. 427. Zakrzewski. s- 298 ff. 
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iiatema framträdde särskildt den äfventyrlige Olbracht Laski 

och oväntadt nog flere medlemmar af den mäktiga ätten Zborowski 

såsom habsburgamas anhängare; de senare hade dittills räknats 

bland konung Henriks gynnare och gunstlingar, men de sökte 

numera garanti för sin maktställning i en orienterii^ åt Habsbui^. 

I samma läger finner man redan Stanislaw Gorka och Stanislaw 

Czamkowski, den siste inflytelserik inom landtbådens krets, men 

isolerad genom sitt dynastiska partitagande; hans patetiska de¬ 

klamationer skulle fånga uppmärk^mheten ännu under 1587 års 

politiska meningsbrytningar.^ De habsburgska partigängama 

inställde sig till valriksdagen i St^zyca (maj 1575) med väpnade följen, 

tyska och ungerska soldeskaror, och de äfventyrade därmed hvad 

kejsaren annars kunde hafva vunnit genom att för egen del upp¬ 

träda långt mer försynt än under föregående interregnum: den 

gemena szlachtan kände sig retad och höjde genast ett skri mot 

hvarje försök att kränka valfriheten, mot de ånyo afslöjade öster¬ 

rikiska praktikerna.* Senatens majoritet stod enig kring den 

habsburgska kandidaturen, om man också för öfrigt delade sig 

mellan ärkehertig Ernst och kejsaren själf; szlachtan var i det 

hela antihabsburgsk, men hade svårt att finna ett samlande namn, 

om också tsar Ivan åtnjöt starka sympatier*. Man valde för 

öfrigt från senatspartiets sida en uppskofstaktik, som ytterligare 

förbittrade szlachtan: man ville af olika anledningar gifva den 

kejserliga diplomatin mer tid att verka, och man hoppades, att 

näringsbekymren småningom skulle låta oppositionsmännens leder 

glesna. Inför denna utsikt tillgrep szlachtan en revolutionär åt- 

»Zakrzewski, s, 274 ff. 

•Ib,,s.322 f. Jfr UEBER8BERCER, s. 428 ff. Äfven på denna punkt ligger 

en jämförelse med 1587 års valkris nära till hands. 

’ Jfr nedan, s. i6f. Stämningen belyses af följande utdrag ur ett bref från Dan¬ 

zigs ombud, Matb. Radecke till hans öfverhet (dat. Stezyca den 1 juni 1573, Acta 

intemuntiorum, St. A. Danzig). »Die Littaven.... practiciren aber hinwiederumb 

auf soleh einen Herren, den sie kunftig zu ibrer Handt haben und den Polen aller- 

lei wieder eintreiben mochten, als nemlich auf dieRöm. Key. Matt. Darwolleu 

aber die Poln keinerweges ahn, ja wie man dieser Tage nur von der Key. Matt. 

etwas ungefehr zu verstehen gegeben, hat sich so ein ungestumes Ge.schrey erho- 

ben, das man venneinet, der Ort da man zu Radt svtzet .soll gahr umbgekehret 

sein worden mit diesen Worten: wir wollen keinen Deudschen, wir wollen keineii 

Dcudschen, und soll es uns alle unser Leib und I.eben kosten.» 
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gärd, som blef berömd i dess häfder och vid tillfälle förliknades 

vid plebejemas utvandrii^ till det heliga berget: den emanciperade 

sig alldeles från senatens ledning och fortsatte sina rådpl^ningar 

på egen hand och på annan ort. Alla medlingsförsök visade sig 

fruktlösa, och senaten afvisade szlachtans förslag, att man åtmin¬ 

stone skulle ena sig om valets uppskjutande på viss tid och om 

åtgärder fÖr den yttre och inre fredens bevarande — bland annat 

om förbud mot väpnade skarors uppträdande på valfältet. Szlach- 

tan ansåg sig då drifven till det yttersta och lämnade valfältet 

under uttrycklig protest mot senatspartiets uppträdande och mot 

hvarje ytterligare försök från dess sida att tvinga en konung på 

landet mot dess vilja. Och det visade sig i själfva verket, att de 

habsbuTgskt sinnade herrarna icke vågade drifva saken till det 

yttersta: szlachtans motstånd och den turkiska faran talade med 

tillräckligt eftertryck mot ett desperat försök att proklamera kej¬ 

saren eller ärkehertig Ernst som konung. Riksmötet i St^zyca 

slutade således med ett nederlag för den habsburgska saken (juni 

^575)'* — littaviska magnaterna sökte i det följande öfvertala 
kejsaren att för sin sons räkning antaga och med vapenmakt 

stödja en separat valaktion från Littavens sida; de trodde sig 

kunna försäkra, att polackerna nödda eller onödda skulle ansluta 

till ett sådant val, särskildt om den nye konungen genom att 

äkta prinsessan Anna skaffade sig tillgång till hennes politiska och 

ekonomiska resurser. Men kejsaren ville icke inlåta sig på ett 

sådant vågspel, som lätt kunde omstörta 1569 års verk och väcka 

ett inbördes krig mellan de båda rikshalfvoma; han nöjde sig 

med att uppfylla ett annat af littavemas önskemål: han sände en 

beskickning till Moskva för att utverka tsarens rekommendation 

för ärkehertig Ernsts kandidatur och hans löfte, att man från 

lysk sida icke skulle oroa Eittaven och Lifland under \-aIkrisens 

förlopp.* 

Bå valfrågan slutligen togs till afgörande på riksmötet vid 

Warszawa (nov. 1575)*, hade situationen i åtminstone ett afseende 

‘ Zakrzewski, 8. 327 ff. 

* UBBBRSBERGER, S. 435 f. 

’ Det blef det företa val som hölls pi\ det sedermera traditinnellt vordna val- 

fåhet Wola. 
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\ ändt sig till det bättre för den habsburgska kandidaturen: den 

påfliga diplomatien hade öfvergifvit den afvikne exkonungens 

sak och g>Tmade i stället kejsarens; ärkebiskopen med sina flesta 

suffraganer togo också rättelse af denna nya orientering. Däremot 

fick kejsaren icke något diplomatiskt understöd från ett håll, där 

man i vanliga fall visade ett vänskapligt ansikte; tsar Ivan, som 

spekulerade för egen räkning i den gemena adelns på sina håll 

tydligt framträdande ryssvänlighet,* vägrade att afgifva de lug¬ 

nande försäkringar, som kejsaren å littavemas vägnar begärt, och 

han föreslog i stället, att de båda höga potentaterna skulle dela det 

utbjudna bytet: han ville lämna Polen åt kejsarens hus, men taga 

Ivittaven för sitt eget.* För öfrigt hade landtdagamas förlopp 

tydligt visat, att hetsen mot *de österrikiska praktikerna» inga¬ 

lunda afstannat; på åtskilliga håll hade man yrkat på en lag om 

det habsbui^ska husets utestängande från dubbelrikets tron, och 

öfverallt hade man enats om ett lifligt deltagande i valet, mag¬ 

naterna till förargelse. Den gemena szlachtan kom sålunda från 

början att spela en långt mer framträdande roll än i Stezyca, och 

från det österrikiska partiets sida hade man denna gång icke vågat 

utmana den genom att draga soldetrupper till valfältet. Som 

förut stod senaten, förstärkt af episkopatet, praktiskt taget enig 

kring den österrikiska kandidaturen, som numer betydde det¬ 

samma som kejsarens, och som förut ställde sig adelns öfverväl- 

digande majoritet i skarp opposition häremot; bakom dess lösen, 

piastkandidaturen, gömde sig för öfrigt mycken oklarhet och 

njånga hvarandra korsande valintriger. Af fruktan för en öfver- 

rumpliug från senatens sida drog sig szlachtan undan till enskilda 

öfverläggningar, ehuru med undvikande af de demonstrativa former, 

som präglat dess separation i Stezjxa, och den tog sig tid att ut¬ 

arbeta en konungaförsäkran, som särskildt tog sikte på en af piast- 

kandidaturens erkända risker: möjligheten, att den valde genom 

utnämningar och donationer skulle otillbörligt gynna sin familj, 

de verkligt förtjänte till skada. Medlingsförsöken fortsattes en 

tid, men partiernas deputerade funno ingen lösning af dilemmat, 

och inom senatspartiet togo omsider de djärfvare ledningen: ärke- 

' Jfr nedan s. i6 f. 

- rK»i-.HSHi:Kr.i:K, s. i n ff 
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biskopen lät förmå sig att utan hänsyn till szlachtans hållnii^ 

proklamera kejsar Maximilian som konung (dec. 1575).* Sedan 

szlachtan gifvit sin första förbittring luft, måste den draga konse- 

k\'ensema af det skedda och inse, att man genom att uppsätta en 

piast till motkonung endast skulle skapa en vanmäktig pretendent 

eller också måste bereda sig att mangrant väpna sig och stödja 

honom mot kejsarens anhang och trupper. Det kräfdes en mot¬ 

konung med verkliga maktresurser och med personlig auktoritet, 

och en sådan fann man i själfva verket i Siebenbui^ens vojevod, 

Stefan Batory, som nyligen besegrat sin habsbui^skt sinnade med- 

täflare och som ägde stödet af turkarnas sympatier.* Dennes 

kandidatur, som dittills varit undanskjuten och för hvilken endast 

några af hans personliga vänner inom släkten Zborowski varit 

\'erksamma, fick med ens stark aktualitet och kombinerades med 

(len gamla planen att bortgifta prinsessan Anna* med den blifvande 

konungen; den skulle därigenom få åtminstone en svag afglans 

från den utslocknade dynastin — liksom den också tillförsäkrades 

stödet af den giftaslystna furstinnans ekonomiska tillgångar. Ett 

par dagar efter kejsarens proklamerande förkunnade sålunda 

adelsmarskalken den meniga szlachtans val: Anna valdes till 

Polens drottning under framhållande af hennes förfäders förtjän- 

:^ter om riket, och (såsom hennes blifvande make) Stefan till dess 

konung; för öfrigt anfördes särskildt faran från turkarna som 

skäl mot hvarje habsburgsk kandidatur. De väljande slöto en 

konfederation till afvärjande af hvarje försök att kullkasta de fat¬ 

tade besluten och utskrefvo samtidigt ett nytt riksmöte till J^d- 

rzejow (den 18 jan. 1576), där hela den meniga adeln skulle inställa 

sig i full rustning; dessförinnan skulle landtdagar hållas öfver 

hela riket, och de hemmavarande bröderna skulle därvid erhålla 

kunskap om senatspartiets laglösa och våldsamma framfart.* 

' /.AKRZEAVSKl, S. 411 ff. 

* Enligt motstiDdamas terminologi var han turkens »tjänare och träl». 

l^isma polityczne, s. 650. 

* En plan att välja Anna UU regerande drottning diskuterades också iiied 

Hier eller mindre allvar. Se ib. 5. 263 f. 

* Valakten ai den 15 dec. 1575. — K. Hii<0EHRANn, Johan III och Eufopas 

katolska makUr, (Uppaala 1898). s. 247, har den kuriösa formuleringeo. att 

»man enades om att till konung utse Anna. med det villkor att hon äktade Stefan. • 
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Bestämmelseraa i denna valakt blefvo i stort sedt normgifvande 

för motsvarande beslut år 1587, liksom öfver hufvud utveck¬ 

lingen under 1575 och 1587 års valkriser erbjuder talrika analogier. 

Det är ej nödigt att här vidare följa händelsernas förlopp och 

skildra, hur Stefan kom i besittning af sin krona, medan kejsaren 

förlorade spelet; det var i själfva verket energin och målmed¬ 

vetenheten, som segrade öfver tveksamheten och de många hän- 

s}men. Men efter dessa antydnii^ar om den habsbuigska kandi¬ 

daturens öden under de båda första interregna och om de krafter, 

som den kallade upp mot sig, måste någon uppmärksamhet ägnas 

också åt den moskovitiska och den svenska, som i inbördes anta¬ 

gonism skulle spela en så betydelsefull roll under 1587 års valkris. 

De politiskt intresserade inom den littaviska och polska szlach- 

tan hade säkerligen rätt väl reda på de märkligaste samtida hän¬ 

delserna i Ryssland, om också senatens medlemmar (särskildt de 

littaviska) hade bättre tillgång till pålitliga informationer; tsar 

Ivans personlighet och regemente hade ju för öfrigt fäst hela Euro¬ 

pas uppmärksamhet vid sig, närmast till följd af lifländamas i 

publicistiken återklingande jämmerrop. Det första intrycket 

måste i Polen som på andra håll vara beklämning och fasa öfver 

hans våldagämingar, och man kallade honom vid tillfälle för en 

värre tyrann än Nero, man sökte för hans karakteriserande endast 
« 

ord som libido och hestialitas.^ Men tanken på en förening med 

Ryssland öppnade för öfrigt lysande och hugnesamma perspektiv: 

den nya makten skulle blifva hela österns behärskare och kimna 

utmana Turkiet på envig, den lifländska frågan skulle icke längre 

stå söndrande och hvarje ögonblick hota freden, hela det vida 

Ryssland skulle liksom tidigare Littaven öppnas för polska infly¬ 

telser — och hvilken tacksamhet kunde man icke vänta, då man 

bure fram den gyllene frihetens frukter som gåfva! Man erinrade 

sig som ett slags precedens, hur en gång den hedniske och okulti¬ 

verade Jagello smyckats med Polens krona och omdanats till en 

härskare efter polackernas sinne, och man fann en mystisk finger¬ 

visning i ett uttalande af hans siste kunglige ättling: Polens folk 

borde alltid taga konungar från norden. — Mycket kunde alltså 

andragas som skäl för den r>’ska kandidaturen och vid närmare 

^ Pisma polityczne, ss. 425, 492 f. 
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efteTsinnande kunde den gemena szlachtan också bakom tsarens 

tyranniska framfart finna en politisk tanke, som var den långt 

ifrån osympatisk: sträfvandet att kväsa den gamla delfursteari- 

stokratin och bryta dess politiska inflytande, äfven om det måste 

ske med den bårdhändta förföljelse, som blifvit vanlig från opritj- 

ninans tid. Ett sådant sträfvande påminte szlachtan om dess 

ännu icke afslutade kamp mot de stora magnaternas maktställning, 

hvilken särskildt i Littaven gjorde sig kännbar som ett starkt 

tryck nedåt; och från derma synpunkt var det lätt att göra pro¬ 

paganda för den moskovitiske härskarens kandidatur. I samma 

mån var naturligtvis denna i magnaternas ögon både farlig och för¬ 

hatlig, och de littaviska senatorerna sökte på allt sätt motarbeta 

alla direkta förbindelser mellan tsaren och hans anhang inom dub¬ 

belriket, hvarvid man naturligtvis betraktade de grekiska kato¬ 

likerna i Littaven med särskild misstro.' De littaviska senatorerna 

drogo sig dock icke för att samtidigt själfva låta dubbelrikets krona 

hägra för tsarens (och för hans sons) blickar, men man afsåg där¬ 

med endast att med falskt mynt köpa sig fred och välvilja i kris¬ 

tider: redan under det första interregnum gjordes dylika inviter, 

som naturligtvis upptogos med välbehag i Moskva, men som när 

det gällde förknippades med oantagliga territoriella pretentioner 

— och från tsarens sida möttes med lika litet blygsamma anspråk. 

Den högfärdige härskaren vägrade för öfrigt att genom en beskick¬ 

ning till valriksdagen ansöka om den lediga kronan, som i stället 

borde ödmjukt erbjudas honom eller hans son, men väl att märka 

med åtföljande arfsrätt; han ville icke afvisa ett sådant anbud, 

äfven om det gjordes enbart å Littavens vägnar. Tsaren försökte 

sålunda icke de öfvertalningskonster, med h\-ilka Montluc sam¬ 

tidigt dårade den väljande szlachtan, och han förklarade för öfrigt, 

att han gärna skulle se den österrikiske ärkehertigen vald — och 

den franske prinsen, turkarnas skyddsling, utestängd.’ Stäm¬ 

ningen inom den gemena szlachtans led under det andra interregnum 

öppnade ännu ljusare utsikter för en moskovitisk valdiplomati. 

»Jfr ZAKRZEWSKl .s. 76 ff.; Pir.INSKI, s. 54 ff.: Tratjhvskij. Polskoje 

bezkorolevjc . . ., (Moskva 1869) s. 1S8 ff. 

‘ UHBERSBERGER, 8. 4OO ff, 

GöUb» Möqsk, Arsskr^ XX: 2 2 
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som förmådde tillägna sig mer af västerländsk smidighet} men det 

visade sig, att tsaren af högfärd och misstro, bunden i moskovi¬ 

tiska kanslit radi tioner höll sig för mycket tillbaka och icke gaf 

szlachtan den lösen, som kräfdes. Han bekvämade sig visserligen 

att genom skriftlig hänvändelse till olika senatorer söka vinna dem 

för sin sak, men hans diplomatiska aktion inskränkte sig sedan 

till ett förberedande utforskande af stämningen och begäran om 

lejd för en stor beskickning — som aldrig blef af färdad från Mosk\"a. 

De littaviska senatorerna gjorde visserligen också i sin mån allt 

för att försinka de r>^ska budbärarna; de hade i själfva verket så 

mycket större skäl att vara på sin vakt, som till och med den påf- 

lige nuntien utan missmod öfver\"ägde möjligheterna att tillvara¬ 

taga kurians intressen äfven vid ett val, som gåfve tsaren eller 

hans son Polens krona. Szlachtan motsåg både vid Stezyca och 

vid Warszawa med största spänning och intresse hänvändelserna 

från tsaren och visade hans budbärare hedersbetygelser, som ej 

stodo i något förhållande till deras blygsamma rang — • men i båda 

^ NAgra utdrag ur en hittills ej publicerad källa må tjäna till att belysa si* 

tuationen. Staden Danzigs ombud Matb. Radecke. skrifver till sin öfverhet. 

Stfäyca den 20 oiaj T573 (Acta intemuntiorum. St. A. Danzig): »... .Und stebeu, 

so viel ich vermerkcn kan, die Rom. Key. Matt. albier fast bci allen grossen Herm 

und sondcrlich den Littawen in bonis terminis, die vom Adel aber wollen keiner- 

weges ahn einen deutschen Herren, sonderen ahn den Moscowiter, ihrer wenig in 

Grospoln ausgcnohmmcn. die mit der Key. Matt. zufallen. cs wehre den das den* 

sclben auch die Relation des Taranowsken. die ebr gestriges Tages getban die icb 

mit angeböret. andere Gedankcn xnaeben möcht, dan der Turk lest ibnen sebrift* 

licb wie auch mundtiicb durcb den Taranowsken zu entpieten, das sic noch deu 

Moscowiter noch jemandes aus dem Osterreyscheo Hause zum Könige erwehlcn 

sollen sonderen so sie vermeynen, das sicb die Kon. Matt. von Frankreich, mit 

welchem ehr wol zufrieden, nicht wiederumb in die Crohn Folen wenden solt« das 

sie alsdan den König von Schweden, welcber eine vom Polnischen Geblut zum 

(>cmahl und Königinnen hat, der selber in Polen gcwc.^^m, ibre Sitten, Cebraucbe 

und Recbte weis, zum Könige nebmen sollen oder aber jemandes aus ihrem Mittel 

oder den Woiewoden von Siebenbergen, wolcher ein vernunftiger Herr sey und 

gute Verhaltung hey den Poln habe. So sie änders thun werden, wolle ehr eh 

bey ibnen zur Malzeit sytzen, als sic sichs versehen sollen....» Ib. den 2b maj 

*575- • Die Dittawen lassen von dom Keyscr nicht. und der gemeine Adel 

zu Poln ist gut mo.scowiterisch, wie wol auch nicht alle, soudern reyten nebens 

den grossen Heuptem wol in vier oder funf Teilen, stymmen in dem allein uberein. 

wie auch ibre Vorfahren, das sie keinen Deudschen von Hertzen gewogen.. .. » 

— Om Taranowskis be.skickning till Turkiet: Z.^KR/.iCWSKl, s 371 ff. 
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fallen vändes dess förhoppningar till besvikelse, och den mosko¬ 

vitiska kandidaturen blef endast ett uppslag, som ej kunde full¬ 

följas, och ett märkligt politiskt symtom. 

I principiell antagonism till den moskovitiska kandidaturen 

stod redan under de båda tidigare interregna den svenska, ehuru 

den våldsamma sammanstötningen dem emellan inföll först i och 

med 1587 års valkris. Då man i Polen diskuterade Sigismunds 

eller hans faders kandidatur, erinrade man sig i första hand den 

dynastiska förening, som stiftats år 1562 genom Johans och Kata¬ 

rinas förmälning, men som visserligen redan från början innehöll 

frön till söndring: den stora lånetransaktionen och de stora arfs- 

anspråken. Man måste också erinra sig den mer eller mindre uppen¬ 

bara antagonismen i Lifland, som visserligen efter Johans tron- 

bestigning (1569) underordnades det stora gemensamma intresset 

att hindra Rysslands expansion åt väster; frågan om ett mot 

denna makt riktadt förbund trängde sig fram, men nådde icke sin 

lösning i Sigismund Augusts tid. De mera häfdakunnige visste 

för öfrigt att berätta, hurusom redan på 1520-talet en polsk-svensk 

union varit på tal: efter den danske tyrannens bortjagande skulle 

man från svensk sida hafva erbjudit konung Sigismund den lediga 

tronen, men denne hade icke velat befatta sig med ett så afsides 

liggande land.' Det var en tradition, som den svenska kandida¬ 

turens vedersakare förstodo att lämpa för sina .syften; de kunde i 

indignerad ton fråga, om man ville mästra den vise monarkens 

beslut och genomdrifva den union han förkastat — då därtill 

rollerna numer vore alldeles ombytta.’ Svenskarna föreställde 

man sig på alla håll såsom ett tämligen okultiveradt bondfolk, 

landet såsom glest befolkadt och rikt allenast på malmer; den 

svenska adeln utmålade man såsom fattig och betiy^ckt, beröfvad 

sina förnämsta privilegier af konungarna, som förstått att med 

våld eller list tillskansa sig ärftlig rätt till riket.® De hvälfningar, 

som Sverige undergick på 1560-talet. hade befäst intrycket af 

svenskarna såsom ombytliga och politiskt oroliga, ad rebcUionem 

^ Traditionen härom kan spåras tillbaka till Wapowskis krönika (Scripl^ 

fcf. Polon. II, Krakow 1874, s. X89) och till CRomkrs likpredikan öfver Sigismund 

1 (Ofatio funebris, Köln 1589, ss. 462, 469]. 

• Pisma polityczne, s. 664, jfr s. 260. 

* Ib. ss. 5O, 443. 
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ac tumultus faciendos non ignavi; man tänkte sig i sammanhang 

därmed möjligheten, att om Johan blefve vald till Polens konung, 

Eriks anhängare skulle begagna hans frånvaro till att börja ett 

nytt inbördes krig.* Johans handlingssätt gent emot brodern 

sökte man allt efter sin partiställning att tadla eller att försvara; 

från ena hållet ordade man om hans maktlystnad och hämnd- 

begär, från det andra om hans skonsamhet mot den störtade tyran¬ 

nen, som knappast förtjänat ett så mildt fängelse.* Såsom fram¬ 

trädande personliga egenskaper hos konungen anförde hans an¬ 

hängare för öfrigt hans tålmodighet i svåra ödets skickelser, hans 

fromhet och rättrådighet; de framhöllo också, att han såsom 

själf protestant, men städse fördragsam mot sin katolska gemål 

skulle vara särskildt skickad att härska öfver ett religiöst splitt- 

radt folk — en förtjänst, som man naturligtvis från motsatt håll 

icke uppskattade. De sökte slutligen värfva sympatier för 

honom genom att framhålla hans förtrogenhet med det polska 

språket och de personliga förbindelser, som han vid sitt besök i 

Polen hade knutit, men de måste naturligtvis också påvisa poli¬ 

tiska fördelar, som skulle vinnas genom hans (eller hans sons) val. 

Bevarandet af freden med Turkiet, som skulle förblifva ett så vä¬ 

gande argument för den svenska kandidaturen, anfördes redan 

från början som en viktig synpunkt, och vid sidan däraf också 

utsikten att häfva den polsk-svenska rivaliteten i Ivifland, det 

egentliga hindret för en samverkan mot Ryssland. Polens och 

Sveriges resurser skulle i många fall fullständiga hvarandra; den 

svenska sjömakten skulle beskydda Polens hamnar och öfver 

hufvud stärka dess ställning i Östersjön, hvarvid särskildt dc 

gemensamma intressena i fråga om Nar\-ahandeln skulle fram¬ 

träda. Om Sverige lede af brist på folk och därför hade svårt att 

rikta ett afgörande anfall mot Ryssland, hade man i Polen folk till 

öfverflöd — ett förhållande, hvari man för öfrigt kunde se en ga¬ 

ranti mot hvarje försök af den nye konungen att med maktspråk 

kränka polackernas friheter.* — Hvad som anfördes till stöd för 

konung Johans kandidatur ägde naturligtvis i det hela mutalis 

‘ Ib., SS. ^93. 6S3. 

*Ib.. SS. 465. 6S4. 

*Ib., SS. 4^6, 465 {. 
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mutandis sin tillämpning på Sigismund, hvilkens späda ålder 

dock ännu hindrade ett allvarligare dryftande af denna kombi¬ 

nation; frågan om rikets styrelse under en minderårig konung* 

innebar svårigheter, som man icke onödd ville draga öfver sig. 

Xär under 1587 års valkris Sigismunds kandidatur, fullständigt 

undanträngande hans faders, trädde i förgrunden, blef det icke 

längre tal om ett sådant hinder. 

Det dynastiska anspråk, som konung Johan för sin sons del 

(i viss mån också för sin egen) häfdade efter den siste jagelloniems 

död, var af skäligen omtvistlig art och kunde i själfva verket vändas 

också mot den svenska kandidaturen. Från polsk sida kunde 

man efter 1569 års stora statsrättsliga uppgörelse icke tillerkänna 

Jagellos ättlingar några rättsligt grundade anspråk på Littavens 

krona — lika litet som på det gamla valriket Polens, men man 

förnekade icke den tacksamhetsskuld, i hvilken de båda förenade 

folken stodo till sin gemensamma gamla dynasti. En moralisk 

förbindelse af sådant art fick dock enligt allmän uppfattning på 

intet sätt prejudicera den fria valrätten, en af det polska folkets 

dyrbaraste klenoder, och mången ansåg det, till förebyggande af 

hvarje vådligt missförstånd, lämpligast att efter den manliga gre¬ 

nens utslocknande välja en alldeles obefryndad till konung. Säker¬ 

ligen var också konung Johan upplyst om att hvarje pockande 

pa dynastiska rättsanspråk endast kunde skada den svenska kan¬ 

didaturens sak, men hans temperament förlikte sig som bekant 

illa med en försiktig och återhållsam diplomati. Han synes väl 

icke hafva afgifvit någon formlig protest mot 1569 års polsk-litta- 

\'iska uppgörelse, men han ansåg icke Sigismund Augusts renuncia- 

tionsakt bindande för sin gemål och sina bam med henne; han 

lät med tiden Sigismimd konsek\'ent taga titeln af hares Lithua- 

nice och han häfdade sina barns littaviska arfsanspråk också gent 

emot konimg Stefans diplomatiska ombud.* I full öfverensstäm- 

nielse med denna ståndpunkt skall han år 1572 hafva låtit drott- 

^ Principiella betänkligheter mot en sädan: ib , s. 260. 

•Sc min uppsats >Jokan Itl och Stefan Baiori år j^S2> Hisl. Tidskr. 1909, 

> 91 Ur en opublicerad källa (Bibi. Ossol.. Lembcn:. n:o 180, s. 36] må i detta 

sammanhang anföras, att Sigismund såsom nyblifvcii poLsk konung (i jan. 1588) 

vid ett tillfälle rådgjorde med stormarskalken om ett uf littavcrna framstalldt 

kraf. att han uttryckligen skulle afsäga sig hvarje iim harrditarittfn M\l TJttaven: 
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nmg Katarina i ett bref till den polska senaten, i för öfrigt icke 

närmare kända ordalag, åberopa sin arfsrätt såsom ett argument 

för den svenska kandidaturen — en åtgärd, som gaf dennas mot¬ 

ståndare tillfälle att mana szlachtan till vakthållning kring sin 

hotade valfrihet.* 

Då konung Johan för öfrigt öfvervägdc de konjunkturer, soin 

i och med Sigismund Augusts död öppnades för hans politik, tog 

han uppenbarligen i första rummet hänsyn till möjligheten att 

utnyttja dem i sin fejd mot Ryssland; samma synpunkt skulle för 

öfrigt i mycket bestämma hans hållning under de båda följande 

interregna, icke minst år 1587. Han måste från början anse ett 

eventuellt val af tsaren till Polens konung som den största fara, 

som öfver hufvud kunde hota Sverige, och lian måste i sitt eget 

(eller sin sons) val se den säkraste garantien för ett verkligen fast 

fogadt svenskt-polskt förbund, som i främsta rummet skulle vända 

sin spels mot den gemensamme moskovitiske fienden, men därtill 

också mot Danmark. De båda förbundna rikena skulle därmed 

icke blott blifva skyddade mot den ryska faran, utan hvart på sitt 

håll göra betydliga eröfringar; för Polen-Dittavens del skulle 

det närmast gälla att återeröfra de forna littaviska gränsmarkema 

med Polotsk och Smolensk.’ — Vid sidan af detta stora politiska 

intresse hafva naturligtvis andra spelat in, icke minst hänsynen 

till de stora penningkrafven, som konung Johan aldrig glömde 

och som han såsom polsk konung icke tänkte efterskänka; hans 

jiersonliga ärelystnad må också i sin mån hafva påverkat hans 

han hyste bctäDkligheter med hansyn tilt att han tidigare skrifvit sig som 

LiUuania, hvilket skulle kunna utläggas som ett drag af leviCas. Stormarskal 

ken svarade, att han tidigare sasoiu fyrnuÅlus kunnat auvunda en sådan titel, nun 

att han numera såsom krdnt konung måste taga sitt folks friheter 1 akt. 

* DlAfDKT. Le Sahit^Si^ge ei la Sucäe (Paris 1906), s. 7i,scrhari Johans »fante 

capitalc qui compromet å tout jamais sa position ». i>om emellertid brefvets orda¬ 

lag ej aro kända, torde man böra uttrycka sig tned något större försiktighet. Möj 

ligen har drottning Katarina (liksom sin syster är 1587) endast erinrat um Jagello- 

nemas välgärningar mot sina folk och vädjat till tacksamhetens och lojalitetens 

känslor; afven en sådan vädjan kunde naturligtvis af motståndarna vändas till 

ondo. 

* Se sursk. konung Johans instruktion af Väsby iqapr. 157.^ R. R. (Referat 

bos BlAUUlCT, Soles et Documents (Paris 1906), n:o 117, ine<l don felaktiga 

dateriugsorten VisJty.) 
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beslut, ehuni den i hvarje fall icke gjorde honom blind för de 

besvärligheter, som måste vänta honom såsom härskare öfver 

två riken.' 

Då det gällde att i konkurrensen om Polens krona göra sitt 

eget anbud så lockande som möjligt i väljarfolkets ögon, lade 

konung Johan icke som år 1587 ett kvdtto på sina penningkraf i 

vågskålen; han var i stället beredd att offra det svenska Lifland, 

som han år 1587 icke ens under den starkaste påtryckning skulle 

kunna förmås att byta bort. Skälet till denna omkastning är icke 

svårt att finna: vid tiden för det första interregnum hade han 

ännu icke uttömt sina diplomatiska resurser med idel missräkningar 

som vinst i fråga om sina ekonomiska anspråk, och hans lifländska 

provins, alltid svår att försvara och för\^alta, hade ännu icke genom 

en Pontus de la Gardies eröfringar fått sin förmur mot öster. För 

öfrigt tänkte han sig möjligheten, att Lifland såsom ett ärfligt län 

under Polens krona, efter Preussens förebild, skulle kunna förblifva 

knutet vid hans dynasti, men han gjorde icke detta till ett oefter- 

gifligt villkor; hans formuleringar i detta sammanhang gifva i hvarje 

fall vid handen, att han tänkte sig den faktiska successionen inom 

(let polsk-littaviska dubbelriket öfverflyttad från Jagellonemas 

ätt till Vasames — för lång tid framåt.* — En svårighet, som år 

1587 skulle vara öfvervunnen, låg vid det första interregnum i den 

konfessionella frågan: skulle konung Johan såsom Polens härskare 

kunna bibehålla sin protestantiska bekännelse eller skulle han se 

* Detta framgår bäst af följande afven för öfrigt intressanta punkt i instr. 

af den 19 apr. 1573. »Ther I och fömimme, att tbe Påler stå ther upä och ineno, 

att vrij altijdh skole ware förplichtet blifve i Pålen och tcke ware fritt att drage 

lier in igen nar oss synes, sä måge I wete, att wij tbet ingelunde wele eller 

Icunne bewillige eller samptycke annerledes än som wij eder ther um tillföreiie 

bafve tillschrifwit, nemligen att wij wele till skiftes blifwe både i Swerigeocb 

len. efter som oss synes och lägenheteroe .sigh kunne tilldrage. Ty om annor- 

ledes skedde, då wore oss intet vissere än att wij blefwe af medh wårt fäderncs 

arfrijke Swerige, tbet dogh Gud alsmecbtigb nädeligen afwende. Doch görs icke 

behof. att I först röre um then puncht, på tbet bandelen icke stud sig ther 

upä. > — Jfr i fråga om konung Johans motiv för sin valpotitik BiATDirrs träffande 

anmärkningar (Le Saint-Siége ei la Suéde. s. 26 ff.) och AHl«gviSTS framstullning. 

Om aristokratiens forkdllande till konunga^nakteu under Johan !II:s regerini:. \. 

^ :6 ff. 

“Inslr af den H) apr. 1573. 
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sig tvungen att antaga den romerska, till hvilken dock hela Sverige 

och en mindre del af Polen stod i opposition? Manbörerinrasig, att 

den polska katolicismen under Sigismimd Augusts regering genom¬ 

gått en svår kris och att protestanterna begagnade interregnum efter 

hans död för att tillförsäkra sig fri religionsutöfnii^;* man skall 

därmed någorlunda förstå konung Johans tanke, att en protestan¬ 

tisk härskare med katolska sympatier och förbindelser utan allt¬ 

för stora olägenheter borde kunna tagas i stället för en katolsk med 

protestantiska. Om han såltmda för sin egen (och äfven för sin 

sons) del häfdade rätten att välja religion på eget ansvar, förstod 

han dock vikten af att genom förespeglingar och halfva löften söka 

vinna den påfliga diplomatiens understöd eller välvilliga neutrali¬ 

tet i valkampen, men alla inviter i denna riktning möttes af kall 

misstro från kurians experter.* 

Endast småningom hade konung Johan för öfrigt kunnat be¬ 

sluta sig för den stora eftergiften i fråga om Lifland, och endast 

långsamt verkställde han den stora diplomatiska aktion, som han 

redan från början bestämt sig för. Hans blifvande »legatus perpe- 

tuus »i Polen, Anders lAJrichs, agiterade hela tiden så godt han kunde 

för den svenska kandidaturen, men den egentliga valambassaden 

anlände till Warszawa långt senare än den franske konungens och 

kejsarens representanter; och fullmakten angående Liflands afträ- 

dande kom först i allra sista stund. Tillräckliga penningmedel 

för röstvärfning hade icke kunnat ställas till svenskarnas disposition, 

ocli deras villkorliga löften vägde lätt i vågskålen mot Montlucs 

guld och lysande utfästelser. 

Afven vid det andra interregnum framträdde konung Johan 

för sin egen och alternativt för Sigismunds del som friare till väljar- 

folkets gunst; de närmare omständigheterna därvid äro visserli¬ 

gen ännu ej fullständigt utredda.’ Hans diplomatiska aktion var 

i rent j^ttre måtto blygsammare än år 1572; Lorichs hade att en¬ 

sam föra hans talan och förmådde icke göra det med tillräcklig auk¬ 

toritet. Annars erbjöd den storpolitiska konstellationen vissa ut¬ 

sikter till framgång, särskildt därför att den turkiske sultanen var 

^ Den bekanta religionskonfederationen af år 1573 

* BlAUDET, Saifit-Sf^ge et la Suede, s. 40 ff. 

*Se AHI.QVIST 1, s Si; BlArpHj, Le Satnt^Siige et la Sm^de. s. J73 f . 

i Si ff.; Zakrzewski, J*o tiiieczce Henryka. s. 223 ff. 
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välvilligt stämd mot den svenska kandidaturen i dess motsättning 

både till den ryska och österrikiska; detsamma skulle framträda 

under 1587 års valkris. Å andra sidan hade konung Johan trots 

ihärdiga ansträngningar icke förmått skingra den påfliga kurians 

misstro, och dennas representant i Polen var närmast hans 

motståndare. Prinsessan Annas inflytande sökte han utnyttja till 

den svenska kandidaturens befrämjande, och Lorichs underställde 

henne på förhand sitt stora tal till valriksdagen. Men prinsessan 

dref i själfva verket en rent personlig maktpolitik, som tog föga 

hänsyn till hennes svågers och systersons intressen; hon tog anstöt 

af att Lorichs framhöll Sigismund som det jagelloniska husets ende 

manlige ättling och skall vid ett tillfälle gråtande hafva frågat, om 

meningen vore, att hon skulle få ett bam att leka med. Denna prin¬ 

sessans hållning, som gaf Lorichs anledning till mycket skarpa ut- 

låtelser,* utgör en märklig kontrast till heimes uppträdande år 1587; 

i hvarje fall lyckades hon vid båda tillfällena att föra sin politik 

till seger. — Lorichs agiterade emellertid, med sina begränsade re¬ 

surser, efter bästa förmåga,’ men något svenskt parti bildades dock 

aldrig inom väljarmassan; endast ett fåtal enskilda vunnos för den 

svenska kandidaturen, förmodligen närmast under intryck af den 

turkiska rekommendationen. Kommg Johans löften till de väl¬ 

jande inneburo, att alla hans fordringar sedan Sigismund Augusts 

tid skulle afskrifvas och att den svenska delen af Lifland skulle få 

förenas med den polska; hans mening var, att hela landet skulle öf- 

verlämnas som förläning till Sigismund, hvilken skulle få liksom 

expektans på den polska kronan. I sitt valtal framhöll Lorichs vi¬ 

dare fördelarna af Sveriges och Polens förening, särskildt i och med 

hafvets behärskande, och hans synes äfven hafva lofvat allehanda 

krigsförråd för den kamp mot Ryssland, som skulle blifva de för- 

btmdna rikenas maktpåliggande uppgift — allt lockelser och argu¬ 

ment, som skulle återkomma år 1587. Ix)richs förklarade sig slut¬ 

ligen å sin herres vägnar kunna godkänna valet af prinsessan Anna 

och för öfrigt också en kombination, som äfven vid detta tillfälle 

^ lx>nchs t. Johan III, Danzig penulitma anm 1573 (R. A. Höginals< 

ptocesaer). 

*Han säger i en odat. relation t. Johan III (ib.), att »der Adel meine Ora- 

tion. E. Ko. Ma. Erbiet ung und commoditates so genau beberraget und so ofu* 

ron xnir gefordert. das ich iiber 16 Taler zu schreiben gegeben babe » 
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framträder: en österrikisk ärkehertig vald såsom prinsessans brud¬ 

gum. Däremot blef Stefan Batoris val en öfverraskning för den 

svenska diplomatin liksom för de flesta andra.' 

Det återstår att undersöka, i hvad mån konimg Stefans rege¬ 

ring innebär ett fullföljande utåt och inåt af de politiska traditio¬ 

ner, som det polska adelsfolket mer eller mindre medvetet skapat 

och under valkrisema bragt till uttr>'ck, och i hvad mån den kan 

sägas beteckna en brytning med det gamla och ett upptagande af 

nya politiska tankar. Först må då erinras, att Stefan mycket snart 

kom på bästa fot med den romerska kurian, som i början visat tur¬ 

karnas skyddsling afvoghet och misstro; man lärde i Rom att känna 

honom såsom jesuiternas beskyddare och den katolska propagan¬ 

dans stridbare soldat — icke minst i det kätterska Lifland. Man 

gjorde allt för att vinna honom också för de korstågsplaner, som 

behärskade kurians diplomati: den stora ligan mot turkarna, oni 

hvilken man alltid hade halfva löften från Madrid, Venedig och 

Wien, skulle kunna blifva en verklighet, om den finge ett fast stöd 

i Warszawa. Konungen lyssnade också till den påflige nuntiens 

vältaliga aigument, diskuterade de politiska konjunkturerna och 

de strategiska möjligheterna, mottog med välbehag de många gunst- 

bevis, för hvilka kurian påräknade tacksamhet och tillmötesgående 

i den stora frågan.’ Det tycktes också mången gång, som om hans 

tvekan var bruten och att de afgörande diplomatiska förhandling¬ 

arna kunde taga sin början. Men han fann till sist alltid någon for¬ 

mel, som ställde saken på framtiden: han framställde än för stora 

penningkraf, än det oeftergifliga villkoret, att det tysk-romerska 

riket jämte andra makter skulle ingå i ligan och bära sin del af dess 

tunga. Samtidigt vårdade han med omsorg det goda förhållandet 

till turkarna och undvek livarje steg, som skulle kunna leda till 

brytning: ett turkiskt våldsdåd,® som väl kunnat tjäna till krigs- 

anledning, förmådde honom icke att frångå denna taktik. Med ett 

ord — han afvek aldrig i handling från den princip som de polska 

adelspolitikema betraktade som ett arf från de visa förfädrens tid, 

att Polen i det längsta skulle bevara freden med turkarna; men han 

>Heidi;nstkin. s. 74; 7,.\kr7.k\vski, .s. 410 

Bokatynski. Stefan baler i i plan przccnx' Turknm (i Krakau- 

akademiens Rozprawy. Wyd. Ser II.. T. 19. Kraktjw passim 

3 Podlodowskis mord: Roratynski s. 31^ ff. 
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var uog smidig diplomat fÖr att gifva kurians representanter goda 

ord, som dessa stundom, missledda af sina brinnande önskningar, 

tolkade utan nödig skepsis. 

Den förhärskande tanken i konung Stefans yttre politik var 

i stället expansionen åt öster, och han fann till sist en formel, som 

sammansmälte denna med kurians politiska dröm: man skulle 

först låta honom lägga under sig det ryska riket, han skulle sedan 

utan betänkande gå till krig och seger mot turkarna! Kriget med 

Ryssland, i den mån det gällde besittningen af Lifland och de om¬ 

stridda områdena vid Littavens östra gräns, hade han tagit i arf 

från sina företrädare, och hans expansionspolitik torde i början 

icke hafva syftat utöfver det han verkligen vann genom uppgörel¬ 

sen i Jam Zapolskij. Det var närmast tronskiftet i Ryssland år 

1583, med de utsikter det öppnade till slitningar och anarki under 

uominelt regemente af tyrannens svage son,* som lät hans äregi¬ 

righet taga en högre flykt och skapa det politiska fantom, med 

hvilket han sökte blända kurians statsmän af Possevinos skola; ett 

katoliseradt Ryssland, styrdt från Warszawa, och en nådestöt mot 

Turkiet, samtidigt drabbande från nordväst och nordost. Denna 

plan framskymtar också tydligt nog i konungens proposition till 

riksdagen 1585: han betonar, hur utomordentligt gynnsamt till¬ 

fället är att göra upp räkningen med Ryssland, som styres af en 

princcps valdudmarius sine raiione el cottsilio och om hvars inre skröp¬ 

lighet man nyss fått ytterligare kunskap genom en förrymd magnat, 

men han nämner också den alltid hotande turkiska faran och me¬ 

nar, att Polen efter ett lyckligt krig med Ryssland skall, med un¬ 

derstöd frän andra kristna stater, kunna blifva turkens mästare 

- - och man skall se detta fera bellua snärjdt från alla håll i jägames 

nätl* Denna retorik blef icke alldeles utan gensvar, men den upp¬ 

flammande inre partistriden hindrade hvarje ansats till ett kraf¬ 

tigt uppträdande utåt; för Zborowskiemas sak glömde man de ut¬ 

rikespolitiska konjunkturerna, och det befanns rådligast att afsluta 

ett tvåårigt stillestånd med Ryssland (febr. 1585). 

' ZAKRZUWSKi, Stefan Baiory, (Krakow 1887) s. 119 ff.; Bok.atynski, .s 

Man bör erinra sig, att denna händelse äfven i Sverige uppfattades sotu 

en eggelse till aktiv politik. 

* Dyaryusze sejmowe r. /5S5. Utg af A. C/-t*C/.YXSKi (Si’rif>torcs rermn 

Polenicarum Krakow 1901, i det följande citerad Diaria /.5^5y ä. H ff 

Jag vägar emeodationen feta bellua, där texten har fera helHca- 
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Det osäkra förhållandet till Sverige var konung Stefan alltid 

obek\'ämt, när han öfvervägde möjligheterna för en expansion åt 

öster, och den påfliga diplomatin såg också från sin synpunkt 

däri en svårighet, som den vid tillfälle genom medlartjänster sökte 

aflägsna. Rivaliteten i Lifland var som förut det stora tvisteämnet, 

som det gemensamma intresset mot Ryssland endast i någon till¬ 

fällig konjunktur fönnådde tränga i bakgrunden, och de frågor, 

som sammanhängde med konung Johans fordringskraf på Polen, 

verkade i sin mån högst irriterande. Det kan här icke vara tal om 

att gifva en sammanfattning af de svensk-polska förhandlingarna 

under konung Stefans regering allt från Herburts beskickning år 

1576 till det aldrig fullföljda uppslaget att afgöra tvistefrågorna 

genom en kongress år 1585; det må vara tillräckligt att hänvisa 

till redan offentliggjorda undersökningar i detta ämne.* Spän¬ 

ningen var tidvis mycket stark, icke minst efter Alamannis be¬ 

skickning till Sverige år 1582, men vid de polska riksdagarna 

segrade dock grundsatsen: consilio prtus cxpericndutn quam ad 

arma dcvenietidum} Vid konung Stefans död kvarstodo emellertid 

tvistefrågorna olösta, såväl de territoriella som de ekonomiska, 

och de skulle i valkrisen 1587 blifva af största betydelse för den 

svenska kandidaturens <)de. 

Om man vänder blicken till dubbelrikets iarc förhållanden, 

finner man mycket, som tyder pä att konung Stefan och Zamoy- 

ski verkligen voro på väg att samla szlachtans majoritet kring sitt 

nationella handlingsprogram, som utåt tagit formen af en ener¬ 

gisk krigspolitik; i det inre hade de vunnit dess hjärtan icke 

minst genom sitt bistånd, då det gällde att bryta magnaternas 

sega motstånd mot den år 1578 genomförda domstolsreformen.^ 

l'ör den tillbakaträngda, men ännu alltjämt mäktiga aristokratin 

måste ett af adelsdemokratin stödt kraftigt konungadöme fram- 

* K. 1. K.^kttunkn, Jean III et Slelan Uatory [i57f> diss. Ilelsing- 

Geiicvc loii; \. Novouvdrskij, Polsja. Sjvctstja i Pauija v tsarslvovanie 

polskago kor olja Stefana Patorija {i Ryska undervisningsministeriets Jouroal. 

nov. 1910); H. Ai.MQViST, Johan UI ock Stefan Baton hr 15S2 (i Ilist, 

Tidskr. K. I. KAKTTt*NKN. La lémtiton dr n»menico Alawa)nn en S}u\ie 

l'nn i^Sj (i Anoales Acad. Scient Fenniiu*. Scr. B, T. II). 

^ Sc Hist. Tidskr. 1909.5. 114- 

^ Om konungens och /ainoyskis roll i denna fniga O Hai./i.k. Orneza try- 

huna/u kortoniri:^ (Warszawa s f 
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Sta som ett farligt hot, och det låg för de aristokratiska intres¬ 

sena nära till hands att i kampen mot detta söka stöd hos de 

republikanska strömningar, som sedan gammalt voro starka in¬ 

om szlachtans intelligens. Man kunde därvid icke blott hetsa 

till motstånd mot hvarje påstådd ansats till ett absoltUum domi- 

nium från dens sida, som öppet afsagt sig rollen af en rex pictus-,^ 

man kunde också spela på nationalistiska strängar och illvilligt 

tala om siebenbii^arens förkärlek för ui^rare och andra utlän- 

dingar. A andra sidan måste konungen, då det gällde att (när¬ 

mast i starostinstitutionen) söka pålitliga oigan för en verklig 

statsmakt, finna provinsaristokratiens nedärfda anspråk att vara 

brachium regale högst obekväma.* En sammanstötning mellan 

konungamakt och aristokratiska anspråk var därför betingad af 

hela den politiska situationen, och den ödesdigra fejden mellan 

konungen och Zamoyski å ena sidan och ätten Zborowski å den 

andra har därför ett vidtgående principielt intresse, som var up- 

])enbart redan för samtiden. Med sin rikedom, sina höga ämbe¬ 

ten, sina släktförbindelser i Lillpolen, Storpolen och Littaven, 

sin popularitet inom vida kretsar af szlachtan måste Zborowskierna 

framstå som farliga motståndare, och de hade icke minst vid de 

båda konungavalen gjort sitt infl3dande gällande — senast till 

Batoris förmån. De räknade därför på dennes tacksamhet och 

vid tillfälle också på hans undfallenhet gent emot själfmedve- 

tenhetens och själfsvåldets nycker; de måste åtminstone anse det 

som en ovis hårdhet, om han strängt upprätthöll den dom, som 

hans företrädare måst fälla öfver Samuel Zborowski, dråparen 

från 1573 års kröningsfestligheter.’ Den landsflyktige, som sedan 

dess vanligen höll till i kejsarens länder, vande sig att aflägga 

tillfälliga besök i Polen, och då han aldrig dömts äran förlustig, 

kunde han äfven erbjuda konung Stefan sina tjänster som friby- 

tarhöfding bland Ukrajnas kosacker. Hans själfsvåldiga upp¬ 

trädande och hans bröders^ pockande på nåd och förläningar 

' Diana 1585, s. 58 n. 

* J fr M. BobrZYNSKIS anmärkningar i lians berömda /->c/V/V (War- 

s/.awa 1879). s- 323- 

*För detaljenia: HEidenstein, s. 53 ff Caro, s. 4 ff. 

^Mardn Zborowski (kastellan af Krakow, dud 1305) hade bland atulra feVb 

jande söner: Jan, kastellan af Onesen, Amhzej. polsk hofmarskalk, Sawuel. fk*ii 
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måste från början väcka konung Stefans och hans kanslers miss¬ 

hag; dessas visade kyla måste i sin ordning göra Zborowskiema 

missnöjda och nära deras håg för antimonarkiska intriger. Myc¬ 

ket tyder på, att deras förbindelser med kosackenia och med po¬ 

litiska kretsar i Wien och Moskva verkligen hade rent högförrä- 

diskt syfte; i hvarje fall saknades icke denuntianter, och uppsnap¬ 

pade bref, växlade mellan Samuel och Krzysztof, bragte högst 

förgripliga utlåtelser till konungens kännedom; när dennes titel 

nämndes, tillädes formeln si hoc nominc äii:,nus est. Det måste 

för konungen vara frestande nog, kanske också framstå som en 

statslig nödvändighet att näpsa ett sådant öfvennod ocli sam¬ 

tidigt rikta ett slag mot hvad som öfver hufvud fanns kvar af 

anarkisk uppstudsighet inom högadelns krets. Ett tillfälle bjöds, 

då Samuel Zborowski, trots tidigare varningar från Zainoyskis 

sida, i april 1584 ånyo vågade sig in på ])olskt territorium och i 

närheten af Krakow beträdde kanslerns eget jurisdiktionsområde. 

Zamoyski hade äfven den formella rätten på sin sida, då han 

som starost omedelbart lät gripa den landsflyktige och öfverläm- 

nade honom åt skaq)rättaren; en intercession från adeln inom 

vojevodskapet länmades utan afseende. Men för den d<)des an- 

hiiriga blef det en lätt sak att upphetsa stämningen i vida kret¬ 

sar mot denna stränga rättskipning; de \ille i det hela endast 

se en blodig hänmdeakt, bemantlad med skenfagra förevändningar: 

den landsflyktiges fängslande kunde Zamoyski möjligen försvara no» 

sccunäum cequitatcm sed sceundum ri^orcni, men till stupstocken 

hade endast konungen haft rätt att föra honom, och saken borde 

hälst hafva uppskjutits till nästa riksdag. Äfven Andrzej Zbo¬ 

rowski, som dittills lojalt hållit sig utom sina bröders intrigspel 

och stått konungen och Zamoyski nära, gaf i en vädjan till den 

adliga Öfverdonistolen (tribunalet i I.ublin) luft åt sin indignation, 

och också inom dennas krets synes szlachtans ängslan för hvarje 

antydan till styrannis ofvanifrån hafva talat högre än omsorgen 

om cursus institice. Den våldsamma agitationen, som i sak kom 

att rikta sig också mot den med Zamoyski solidariske konungen, 

måste göra det så mycket angelägnare för denne att fullfölja 

i IcNtcn omiiunio(k\ och Krcysctol. Om ofrij;a slii k t förhållanden: Pai*!.!, 

Pofniftnifii (fo zvcia t sfyrawy Sntfittv/a r f\rcvsct>>f(t Xhi^roicskich. Leinberg 

s. XV. n, 4. Denna publikation är (K'ksii hufvudkallaii för det följande. 
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uppgörelsen med det aristokratiska själfsvåldet; hans preroga- 

tiv som rikets högste domare gjorde det möjligt för honom att 

täppa till munnen på Krzysztof Zborowski, den mest högröstade 

bland smädame, men också den som hade det sjukaste samvetet. 

På den i jan. 1585 sammanträdande nya riksdagen samlades in¬ 

tresset kring högmålsprocessen mot Krzysztof Zborowski; vid 

sidan af statsadvokaten * uppträdde för öfrigt också Zamoyski 

scm kärande till sin kränkta äras skydd. Ehuru domen ostri¬ 

digt tillhörde konungen i senaten, sökte de oppositionella elemen¬ 

ten inom szlachtan, anförda af Czarnkowski och Mikolaj Kazi- 

ndrski, att häfda landtbådskammarens rätt att göra sin röst 

hörd rörande detta novum emergens;'^ konui^en häfdade dock, 

stndd af senaten, energiskt sitt prerogativ och medgaf landtbåden 

endast att vara oculali tesics. Lika bestämdt afvisade konungen 

oppositionens invändning, att han icke borde uppträda samti¬ 

digt som åklagare och domare, och dess försök att i detta sam¬ 

manhang åberopa konung Alexanders handfästning af år 1501, 

som visserligen stadgade, att en senator kunde dömas endast 

af sina likar utan konungens inblandning.® Både från hans och 

senatsmajoritetens sida gjordes där^•id gällande, att dylika stad- 

ganden kunde abusu lolli, och att i hvarje fall en senare lagstift¬ 

ning också i fråga om den högsta domsrätten måste anses hafva 

fastslagit konungens i alla andra fall själfklara rätt att leda senatens 

radslag. Vid häfdandet af sina prerogativ ägde konungen för öf¬ 

rigt också stöd af ett starkt parti inom landtbådskammaren, och 

som dettas talman framträder vid olika tillfällen Swietoslaw Or- 
C 

zelski, berömligt känd också som de båda första interregnas 

historieskrifvare.* — Processens gång kan ej här framställas: 

anklagelsen gällde både högförrädiska stämplingar med r>’ssama 

och majestätsförbrytelse, och den bestyrktes af en rad vittnen, 

bland hvilka man finner en tsar Ivans förre lifläkare och en för- 

' Dennes. Andrzej Rzeczyckis, anklagelseakt blef scdcmiera tryckt (i Kra* 

ko\y 1585)) striden om den skuUe flamma upp pa konvokationsriksdagen 

-- För det följande: Diaria 1583, passim. 

* Där>*id åberopades ständigt konstitutionen Pii/til Piovi af ar 1503. 

•Se därom Caro, Geschichie Polens, V: 2 (Ootha i8hS). s. 861. 

• Dennes roll som den lojala och rikstrogna adelns språkrör bar starkt fram- 

bällits af i^AKRZEWSKl. Stefan Batory, ss. 28. 32 ff. 
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rymd tolk i det moskovitiska kansliet och för öfrigt också Sa¬ 

muel Laski, som i det följande skulle stiga högt i Zamoyskis 

och Sigismunds gunst och spela en viktig roll i förhandlingarna 

mellan denne och hertig Karl på 1590-talet.‘ Den anklagades 

skuld kunde sägas vara bevisad, och konungen lät honom trots 

landtbådskammarens förbön drabbas af lagens hela stränghet: 

han dömdes in contumadam förlustig ära och gods och till landsför¬ 

visning med den risk, som hans broder Samuel icke ostraffadt 

hade trotsat.* I kanslerns sak emot honom, som rörde en offent¬ 

ligen framställd beskyllning för giftmordsförsök, hade han dömts 

till afbön, och då han ej inställde sig. blef han också i detta 

mål dömd till samma straff.’ Han sökte sin tillflykt i kejsa¬ 

rens länder, men konung Stefan var icke .sen att hos denne be¬ 

gära hans utvisande.* 

Om konungen och kanslern sålunda vunnit en triumf öfver 

Zborowskiema och deras anhang, skulle de missnöjda dock full¬ 

följa sin agitation mot de påstådda ansatserna till ett ahsolutum 

dominiwn, enligt deras mening afslöjade icke minst under riks¬ 

dagens lopp. Vid dennas slut kom det till ett häftigt uppträde 

mellan konungen och kanslern samt Kaziinirski, hvilken jämte ett 

par likasinnade framträdde med en formlig protest mot alla nora 

'ficncra inguisiUonuni ct cxccutionum och äfven synes hafva ingif- 

vit en sammanfattning af opix)sitionens klagomål. Man finner 

bland dessa mycket olika frågor berörda:® främst det olagliga 

gymiandet af utländingar sådana som ungrama Wesselenyi och 

liekiesz och italienaren Alamanni; vidare hopandet af ämbeten 

på en hand, till exempel Zamoyskis befattning som både kansler 

och hetman: de nya polska kardinalernas* anspråk att äga före¬ 

träde framför de andliga senatorerna; drottning Annas sträfvan 

att inom sitt lifgeding Masovien härska oinskränkt och godtyck- 

* Af ven (len bekante Olbracht Laski. vojevod af Sieradz, spelade och hade 

frau början spelat) rollen af angifvarc. Jfr A. Kkai shar, OHraiht Lask\, U 

(\\*arszawa-Krakow s. ff. 

* Domens ordalag: I) iar ut s. 40^, jfr s. 1^*). 

^ Ih.. SS. n^4 ff., ff.. 250 f. 

^ \u}ftuUurhcri('h(e, 1. s.s. 05, »>9, 210. 

^ Diariu /.5<S‘5, s. 2S0 ff. 

^ Andr/oj batori och Jcrzy Kad/iuill. 
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ligt; de kungliga saltgrufvomas förvaltning och andra ekonomiska 
fr^or. Dessa besvär äro i det hela ett uttryck för den radikala 
adelsdemokratins ståndpunkt och äga ^dels sina förutsättningar 
i principer, som formulerats långt före konung Stefans tid; för 
tillfället inneburo de i hvarje fall en bitter kritik af dennes hela 
regeringssystem. De lojala inom landtbådskammaren, som en¬ 
dast yrkade på en moderata libertas, skyndade att genom Orzel- 
ski taga afstånd från kraf, bakom hvilka de endast ville se en 
prcejiiäicata opinio prcetextu lihertatis vestita, och ärkebiskopen 
vände också med skärpa sin faderUga auktoritet mot de miss¬ 
nöjdes öfverord.* Men oppositionen, som för tillfället var näpst, 
skulle en gång ånyo komma till ordet, med våldsam styrka — 
under interregnum efter konung Stefans bortgång. 

Som man finner, hade oppositionen sina blickar fästa också 
på drottning Armas för\'altning i Masovien, och man kan förmoda, 
att hon använde sina politiska och ekonomiska resurser för att 
skaffa sig en krets pålitliga och inflytelserika anhängare, som 
under hennes gemåls lifstid i det hela stödde dennes regeringssy¬ 
stem, men också stodo beredda att efter hans död gynna drott¬ 
ningens planer. Dessa synas aldrig hafva gått ut på att i en 
sudan konjunktur häfda hennes rätt att uppträda som regerande 
drottning* och ej heller på ett m-tt giftermål med en tronkräf- 
vare, som efter konung Stefans exempel kunde önska att på detta 
sätt skaffa sig ett slags dynastisk legitimation.* Drifven af sin 
starka familjekänsla, men också af begär efter fortsatt politiskt 
infl>i;ande, har hon i stället tidigt nog bestämt sig att verka för 
sin systerson Sigismunds val och därmed kombinerat en plan, för 
hvilken Possevino sedan gammalt var verksam, att bortgifta 
denne med en österrikisk prinsessa, närmast ärkehertig Karls 
dotter Anna.‘ Hon kunde hoppas att därigenom aflägsna eller 

* Diaria 75^5. s. 277 ff. 

^ Vh siaa håU tog man visserligen detta med i beräkningen som en möj¬ 

lighet. Se 1^‘uniiaturberichte, I, s. 37^: dA nuntien i Prag (i jan. 1587) diskute¬ 

rar det inträdda interregnum, gör han rcscrvalionen se inlryrn^uo f>itd chiawar 

qtullo, dove resia regi na eletta, coronaia et uuta. 

*Jfr dock ib., s. 363. 

* Oux denna giftermålsplan, som återgår till år 1376: BiAvm-.T, 

s. 12 ff., S^untiaturberichle I, s. 66. P. Htktkk, Ocschichte Kaiser I-erdinands II, 

Gvteb. HÖgsk. ^Irsskr. XX: 2 3 
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mildra den rivalitet från habsburgsk sida, som annars måste hota 

hennes successionsprojekt — men i andra hand, om hennes svå¬ 

ger ställde sig kallsinnig mot detta, var hon betänkt att gynna 

den österrikiske ärkehertig, som ville göra hennes systerdotter 

Anna till Polens drottning. I sammanhang därmed hade hon af 

konung Johan begärt, att denna skulle anförtros i hennes vård 

för att uppfostras vid det polska hofvet, men hon hade icke kun¬ 

nat genomdrifva detta, och under de sista åren af Stefans rege¬ 

ring var förhållandet mellan henne och den kunglige svågern 

tämligen kyligt. Därtill bidrogo också envisa rykten, att denne 

alldeles uppgifvit det habsburgska giftermålsprojektet för Sigis- 

munds del och i stället förhandlade med ett protestantiskt furste¬ 

hus, det holstein-gottorpska, om en sådan förbindelse.* 

und seirur ElUm, s. 5 f£. På sommaren 1586 dryftades projektet ifrigt mel¬ 

lan det österrikiska hnsets medlemmar. 

^ Jfr Biaudet, Origines^ s. 14 och Nuniiaturberickte, passim. 
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11. KONVOKATIONSRIKSDAQEN. 

Konung Stefan afled helt hastigt i Grodno den 12 dec. 1586; 

om de närmare omständigheterna där\-id spriddes genast onda ryk¬ 

ten, och hans båda italienska läkare sökte skylla ifrån sig på hvar- 

andra.* Afven om hans efterlämnade förmögenhet blef det från 

första stund split; de littaviska magnaterna beskyllde hans unger¬ 

ska gunstlingar, särskildt den impopuläre »Ferens»’, att hafva be¬ 

gagnat tillfället till underslef, och denna sak blef sedan debatterad 

på konvokationsriksdagen.’ 

Dylika tvister bortskymde dock intet ögonblick den kris. som 

brutit in öfver dubbelriket, och dettas interrex, ärkebiskop Stanis- 

law Kamkowski, kände säkert sitt ansvar tungt och plågsamt; 

det var en svag hand vid statens roder. I enlighet med stadgad 

bäfd utskref han i hvarje fall landtdagar, som sammanträdde vid 

årsskiftet, och den konvokationsriksdag, som från den 2 febr. 1587 

skulle rådpläga i Warszawa rörande landets närmast liggande be- 

hof. Om de olika landtdagamas konfederationer till landsfridens 

häfdande skall här ej närmare ordas; det må endast framhållas, 

att man på sina håll från första stund enade sig om att icke som ko¬ 

nung erkänna någon, som endast blefve vald af ett parti eller som 

trängde sig på riket med våld.^ 

Konvokationsriksdagen skred på utsatt tid till sitt värf 

att fastställa tid, ort och ordning för valet samt för öfrigt fatta 

de beslut, som kunde kräfvas för att trygga statens säkerhet inåt 

och utåt under den konungslösa tiden. Därtill var enligt lag och 

* HEIDENSTEIN, 8. 24I. WARSZEWICKI (anOD.), SS. I, 4 f. (med ClAMPIS 

anmärkningar.) Zakrzbwski, Stefan Batoty, s. i ff. 

t Kallad 8& efter sitt angerska dopnamn; familjenamnet var Wesselenyi. 

* Se t. ex. Diaria, s. 34 f. 

* Sä Kajaviens landtdag. Dzieje ziemi Kujawskiej (ed. A. Pawikski, II 

(Warasawa 1888)» 9. 14. Precedena frän 1573 kiinde visserligen åberopas. —Tre 

Ull polska vojevodskaps konfederation £r tryckt Volumina legum, Il (Petersburg 

1859), s. 223 ff. 
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sed dess verksamhet begränsad, äfven om en eller annan gjorde 

gällande, att den öfver hufvud hade att träffa förberedelser till 

det blifvande valet.’ I hvarje fall erbjöd sig ett utmärkt tillfälle 

till politisk retorik och statsrättsliga diskussioner; i första hand 

ägde ärkebiskopen af Gnesen att framträda, såsom republikens 

främste dignitär under ett interregnum, och till sina propositio¬ 

ner hade han enligt häfd att foga de förmaningar, som stunden 

kunde kräfva — en åldrig faders råd till sina bam, en klerikers 

predikan till församlingen! Framför allt gällde det att inskärpa 

behofvet af inre ordning och ostörd enighet, hvad man gärna kal¬ 

lade rerum omnium cardo, och att om möjligt aflysa alla privati 

affcctus, allt våld och alla tumultuariska uppträden. Man måste 

tillstå för sig själf, att man vid de båda tidigare konungavalen litat 

mer till lyckans hjälp än till egna visa omsorger, men man borde 

icke åter fresta Herran; man borde fastmer se till, att de väl¬ 

jande icke uppförde sig som barbarer, utan såsom medborgare i 

en ordnad stat. Det gällde att sammansluta sig i en konfedera¬ 

tion till skydd för den inre landsfreden, men samtidigt borde man 

vara betänkt att förekomma störande inblandning af rikets gran¬ 

nar; dessa, både Tysklands furstar, den r>'ske storfursten och 

den tatariske kanen, borde manas att hafva bestående fredsför¬ 

drag i akt, men för alla händelser borde man till våren hålla rikets 

gränsförsvar i beredskap.’ — I senatorernas vota öfver dessa pro¬ 

positioner föniimmes ekot af ärkebiskopens patriotiska maningar, 

men samtidigt höras de första missljuden, pockande och halft 

hotande kraf, som framställas å hela landsdelars, å enskilda släk¬ 

ters eller magnaters vägnar. Från littaviskt håll formulerades 

ånyo de besvär, som från tidigare tillfällen voro väl kända, klago¬ 

mål öfver Wolhyniens och Podlasiens inkorporering med den 

polska rikshalfvan år 1569, knotande påminnelser, att Difland 

varit närmast att läggas under Littaven, men att littavenia i stal¬ 

let hölles uteslutna från dess förvaltning. ’ Få samma sätt fram¬ 

lade preussania sina traditionella beswär. främst hafdande indi- 

sutlan riktning yttrade sig själfve urkeldskopcti. Piariti, s. ii. 

^ Ärkeldskopciis propositioner: Diatia. s. j ff Jfr s. J 

®Jfr konung Stefans statsmannamässiga förklaring om Infland ar 1585 

*iti fdcir tt^fins ICrif^nhlii fi •* »mr rata traäiftrruw ii$. gni fnudrw fivtetidrtifiam 

J)i(ieiif s. J87 f. 
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genatet såsom laglig grundval för sin landsorts förvaltning, under 

förnyad protest mot Martin Kromers insättande som Ermelands 

biskop.* Mer uppseendeväckande var vojevodens af Posen, Sta- 

nislaw Gorkas, första framträdande, som tydligt nog angaf, hvar 

situationens farligaste våda var dold; han satte i fråga, om icke 

i ett interregnum de ordinarie höga riksämbetsmännens myndig¬ 

het måste hvila liksom de ordinarie domstolarnas — och han 

mattade därmed i själfva verket ett dödande slag mot Zamoyski, 

Polens kansler och hetman, ätten Zborowskis dödsfiende, arf- 

tagaren af Batoris tyranni! Hans revolutionära teori blef visser¬ 

ligen från första stund vederlagd, bland annat med den invänd¬ 

ningen, att dessa ämbetsmän svure icke blott den regerande ko¬ 

nungen, utan själfva republiken trohet, men med denna diskussion 

var redan den stora partistriden inledd, och ärkebiskopen såsom 

enighetens talman hade föga skäl att glädja sig åt Gorkas vidt- 

gaende erkännande af hans egen rajmdighet — som spelades ut 

mot kanslerns och hetmanens.* 

Det var sålunda från första stund tydligt, att riksdagen skulle 

blifva skådeplatsen för en ytterst häftig uppgörelse mellan Zbo- 

rowskiema, martyrerna från konung Stefans tid och deras mäktige 

antagonist Zamoyski, den store konungens politiske arftagare.® 

Denne hade för tillfället gifvit spelet förloradt eller, kanske rättare 

sagdt, ansett det onödigt att i detta ögonblick våga en insats; han 

höll sig borta från riksdagen under den i hvarje fall mycket anstän¬ 

diga förevändningen, att han som hetman måste bevaka rikets grän¬ 

ser ; i själfva verket torde han lika mycket hafva tänkt på att samla 

sina resurser och mobilisera sina anhängare.* Han hade visserli¬ 

gen också några vänner och apologeter på riksdagen, bland andra 

Stanislaw Zolkiewski och Marcin I.^sniowol.ski, men dessa förmådde 

^ Diaria, s. 221 f. Biskopen af Plock yttrade om preussarnas bes vur: »Anti- 

quuni est sempcr et eadem cantilena; do ville aflägsna Hrs X«^(Ic (Martin Kro- 

mer] och likaså herr kardinalen [Andrzej Batori] och önska endast indigenatii cx:h 

vilja hafva sina egna landtdagar och radsförsamlingar o. s. v.» Ih., s. 52. 

2 Ib., s. 219 f- 

* Jfr HEIDEXSTEIN, S. 243 f. 

♦ jfr D. Printz t. kejsaren. Warschau 24 febr. 1587 (or. St A Wit-n): . .Der 

(>rcs scanzler helt sich auf seinem Schlos Samoisc'zc an der Rcu.s.sischen ^ranitzen 

auf, da er mit dem Turken zu practicieren gute gelcgcnhcit hat. Man ist in vorhu- 

bens, mit im zu handeln, das er sich auf die kiinftigc election daheim halten wolle. • 
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icke bjuda stormen att lägga sig och blefvo endast talmän för en 

protesterande minoritet. 

I sin önskan att skaffa martyrerna upprättelse, i sina bittra 

klagomål öfver den förflutna regimens tyranni och laglöshet voro 

kanslerns motståndare fullkomligt eniga, och deras inbördes so¬ 

lidaritet skulle troligen hafva förblifvnt obruten, om icke frågan om 

religionsfreden skjutits fram och som så ofta bragt split mellan den 

katolska klerus och dess vänner inom szlachtan. De stödde gemen¬ 

samt krafvet, att Krzysztof Zborowskis landsförvisning skulle upp- 

häfvas, liksom de också erkände Samuels arf\nngars rätt att föra 

talan mot kanslern; de ville fråntaga denne hvarje befattning med 

gränsförsvaret och kritiserade skarpt den ordning, som lät kanslerns 

och hetmanens befogenheter vara samlade på en hand. Enligt 

den doktrin, som de med tillfredsställelse hörde förkunnad, hvi- 

lade statens välfärd på de fyra höga riksämbetena, marskalkens, 

kanslerns, skattmästarens och hetmanens, såsom på fyra i>elare. 

som bure en fyrsidig byggnad; men om kanslerns ämbete sammanslås 

med hetmanens, då rubbas harmonien, ex quadrangulo jit irian- 

gulus, och byggnaden lutar mot sitt falll Hetmanvärdigheten 

hade konung Stefan rättsligen icke bort utdela annat än på riks¬ 

dag i samråd med rikets ständer; och nu, då ingen konung fun¬ 

nes, ägde republiken i hvarje fall att välja sig en krigshöfvitsman, 

ty vid interregnum måste hetmanens myndighet hvila liksom de van¬ 

liga domstolarnas. Man kände dessutom väl kanslerns förbindel¬ 

ser med de samvetslösa sällar, som för att stilla sin ärelystnad grepe 

efter den polsk-littaviska kronan utan att fråga efter folkets önsk¬ 

ningar; och hvilka onda erfarenheter hade man icke tidigare gjort 

med dessa ungrare, som kanslern nu med sin usurperade makt ville 

gynna! Hade man icke sett dem svika de konungar af polskt blod, 

som förtrott sig i deras händer, visste icke häfderna att berätta, 

hur de vid Wama ledt kommg Wladyslaw till slaktbänken och hur 

de senare beredt konung Ludvig samma öde vid Mohacs?* 

De inrikespolitiska tvistefrågorna visade sig från början stå 

i nära samband med partiernas hållning till rikets utrikespK)litik, 

och denna erbjöd problem och faror, som icke läto sig afvisas. Mer 

än ett tecken på dess horisont gaf anledning till bekymmer; man 

erinrade sig, att ställningen till Ryssland måste betecknas som 

^ Diaria, s. 37 f. 
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osäker, och man kunde icke alldeles frigöra sig från oro för turkarna, 

som på tre d^ar skulle kunna tillryggalägga vägen från gränsen till 

Krakow; med någon misstro såg man också, hur den preussiske 

länsfursten satte sina fästningar i krigsberedskap. Men på det hela 

taget erbjöd situationen ii^a öfverhängande faror, och en jämfö* 

relse med det första interregnum, efter Sigismimd Augusts död, 

tycktes i det fallet mycket trösterik: då hade man ännu måst räkna 

med den kloke och tappre tsar Ivan såsom repubhkens fiende, nu 

åter hvilade makten i hans son Feodors svaga och tafatta händer, 

och ryssarnas öfvermod hade därtill blifvit kväst af konung Ste¬ 

fans vapen; då hade ännu sultanens och tatarkanens makt varit 

fruktansvärd och Öfverväldigande, men sedan dess hade turkarna 

lidit åtskilligt afbräck i fejden med perserna, och tatarerna hade 

börjat söndra sig inbördes.* Under sådana förhållanden kunde 

frågan om gränsförsvaret tills vidare undanskjutas, och man kunde 

i lugn och ro förlika sig om att genom sändebud eller skrifvelser 

mana rikets grannar till fred och obrottsligitraktattrohet; i första 

rummet tänkte man därvid på Ryssland, men också på sultanen 

och tatarkanen, på kejsaren och den preussiske lanshertigen jämte 

andra tyska furstar, slutligen äfven på den svenske kommgen. 

Till Ryssland hade de littaviska senatorerna redan på eget bevåg 

riktat en hänvändelse,* men på riksdagens uppdrag afgick se¬ 

nare en formlig beskickning till Moskva, dit den anlände den 

16 apr.; efter tre veckors förhandlingar skulle den lyckas af- 

sluta ett fördrag, genom hvilket stilleståndet förläi^des till den 

I nov. (g. st.) 1588. ■ Äfven till Turkiet affärdades en beskick¬ 

ning, om hvars öden dock intet är bekant; detsamma gäller 

de hänvändelser, som utan tvifvel gjordes till kejsaren och olika 

tyska furstar. Viktigare är för öfrigt i detta sammanhang frågan, 

hur konvokationsriksdagen ställde sig i förhållande till den svenske 

konui^en, och om också intet meddelas om de öfverläggningar, 

^ Diaria, s. 228 i. — De preussiska rustoingama försvarades bland landt- 

bäden af Cumkowski (Diaria, s. zi), och detta kunde naturligtvis endast stärka 

misstanken, att den preussiske länsfursten var vunnen för det österrikiska huset, 

närmare bestämdt Maximilian (ib^ s. 224.) 

* Dk^riz, 5. 239. 

• Ba>'TVSJ-Kaubnskij, Obzor vnesjnich snosjenij Rossii, III (Moskva 1897) s. 

loö; Karamzsn. X. kap. 2. 
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som hållits i detta ärende, kan man dock någorlunda fastställa 

innebörden af den hänvändelse, som gjordes. Ständerna afläto 

till konung Johan en den 27 febr. 1587 daterad skrifvelse, i hvil- 

ken de efter ett notificerande af konung Stefans död och det 

inträdda interregnum bådo honom, att han städse ville hålla i 

minnet Sveriges och Polens gemensamma intressen och i enlighet 

med gamla fördrag idka god grannsämja med det senare; hvad 

anginge de anspråk, som han framställt gent emot den polska 

kronan och som dittills vållat svårigheter, ville ständerna hos 

den blifvande kommgen inlägga sitt förord därhän, att saken 

måtte ordnas på ett för konung Johan tillfredsställande sätt.' 

Ett sådant löfte kunde tyckas innebära ett tillmötesgående i de 

sväfvande tvistefrågorna, men sannolikt bör det närmast tydas 

som ett försök att få dessa af lysta för hela den tid, som valkrisen 

skulle vara. 

Trots alla hänvändelser och förmaningar till rikets grannar 

kände man sig orolig, att främmande intriger och korruptions- 

försök skulle störa det lugn och den själfbesinning, som ensamma 

kunde garantera den faderlösa republiken ett godt konungaval. 

Under dryftandet af rikets förhållande till grannstaterna fram- 

kommo därför yrkanden (som ägde stöd i praxis från föregående 

interregna)’, att samfärdseln med dessa skulle tillsvidare förbjudas 

eller åtminstone ställas under strängaste kontroll; några bekymmer, 

att köpenskapen därigenom skulle taga skada, synes man ej hafva 

3rppat. Främlingar skulle intill valet aflägsnas från republikens 

område, både främmande sändebud och inflyttade utländingar, 

men i denna fråga bröto sig partiernas intressen skarpt mot hvar¬ 

andra: det österrikiska husets vänner stodo emot den föregående 

regimens anhängare; en kejserlig kondoleansbeskickning till drott¬ 

ning Anna, med skäl misstänkt för att hafva åtminstone politiskt 

kunskapars>dte, hade nämligen anländt till hufvudstaden.* 

* Regest i Invcnt. 

* Se t. ex. BiAUDET, 5. 79 o. 3. 

* Abboten Johan i St. Vincectius’ kloster i Breslau och Joh. Aiit. Kochtitz* 

ki. lieras instruktion (dat. Prag 22 jan. X387, konc. St A UiVm) äladc dem att 

endast ytterst försiktigt väcka valet på tal och att i allt rådpläga med dcu 

redan tillbörligt instruerade Czamkowski. Suntiaturberichte, I, ss. 3S2, 399, 407; 

II, SS. XVIII, XXII. Audiens: Diaria, s. 36. 
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Då man från det förra hållet häfdade, att kardinal Batori 

och hans fränder intill valet borde utvisas, talade man från mot¬ 

sidan om de kejserliga sändebuden såsom framför andra peri- 

culosi propter pradicas) det hjälpte icke, att Czamkowski åbe¬ 

ropade folkrättens bud och använde det något falskt klingande 

argumentet, att man icke i kejsarens länder rustade såsom i 

Siebenburgen. I fråga om den påflige nuntien var man något tvek¬ 

sam; det häfdades från inflytelserikt håll, att han städse behöfdes i 

landet propter spirituales necessitaies. 1 detta sammanhang in¬ 

drogs också frågan om den diplomatiska samfärdseln mellan drott¬ 

ningen och den svenske konungen; Czamkowski och hans vänner 

\*unno ett nytt argument genom att framhålla, hur obilligt det 

vore att afskära drottningen från förbindelsen med hennes fränder 

i Sverige; hon hade ännu ingenting hört från dessa, måhända 

på grund af sjöfartshinder, och hon måste sväfva i oro för deras 

befinnande. Om man befarade hemliga praktiker från en svensk 

budbärares sida, kunde närmaste starost vid gränsen beordras 

att anmäla dennes ankomst för närmaste vojevod, hvilken vid be- 

hof kunde anställa undersökning och i hvarje fall låta budbäraren 

åtföljas af pålitliga pristaver på resan till och från drottningen.^ 

— Man enade sig till sist om, att de främmande sändebuden 

skulle ailägsnas, och redan den 2 mars måste kejsarens represen¬ 

tanter anträda återresan från Warszawa till Prag; från Zborow- 

skiemas sida tillrådde man dem visserligen att resa långsamt, så 

att förbindelsen icke omedelbart skulle afbrytas. * En beskick¬ 

ning till Littaven, som kejsaren anförtrott åt Daniel Printz och 

som särskildt afsåg att vinna huset Radziwill för Österrikes sak, 

blef icke dess mindre fullföljd, och Printz förstcd att anknyta 

förbindelser både inom den polska och den littaviska rikshalfvan. * 

Under tiden fördes för\’irrade diskussioner om konfedera¬ 

tionens affattning utan att leda till något resultat, och de olika 

vojevodskapens ombud började redan ropa, att man finge åt- 

nöja sig med hvarje landsändas särskilda konfederation: men se¬ 

naten tog ånyo frågan i sin hand och lät ett blandadt utskott 

^ Diskussionen fördes häftigast den 27 och 28 febr. Dhtriu, s. 27 ff. 

* Kocbtitzki t. kejsar Rudolf, Prag 20 mars 1387. St A Wieu. 

* Suntialufberichte I, ss. 382, 399, ^07, II, ss. XIX, xxil. Diaria, s. 32. 

Kejsar Rudolfs instr. för Printz, Prag 20 jan. X587. St A iricM, 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



43 HELGE ALMQUIST 

af senatorer och landtbåd uppgöra ett nytt förslag, som den 4 

mars genom biskop Goslicki underställdes den samlade adelns 

pröfning. Det synes i allt väsentligt hafva varit identiskt med 

den till sist antagna konfederationen, men det möttes från början 

af häftiga protester och invändningar från olika håll; många stötte 

sig på artikeln om den konfessionella freden, andra ville icke veta 

af några adelsmönstiingar i vojevodskapen, ännu andra angrepo 

jurisdiktionens ordnande och sade sig hysa långt större förtro¬ 

ende till de ordinarie domstolarna än till de under interregnum 

tillskapade. Förvirringen ökades därigenom att sju världsliga 

senatorer inställde sig och förklarade, att artikeln om den kon¬ 

fessionella freden i senatens utkast tillkommit utan deras vet¬ 

skap; detta uttalande hälsades naturligtvis med bifall af de kle- 

rikala i församlingen. För öfrigt synes man någorlunda enigt 

hafva yrkat på vissa tillag till senatens förslag, afseende en skar¬ 

pare kontroll vid inventariseringen af rikets tillgångar och ett 

omedelbart inskridande mot afslöjade eller misstänkta försnillare, 

framför allt den hatade Ferens; i sammanhang därmed stod yr¬ 

kandet, att vid indrifvandet af statens fordringar icke blott fristen 

skulle sättas kort, utan hvarje tredskande hotas med kännbart 

straff. Då för öfrigt en mängd ändringsförslag kaotiskt fram¬ 

kastades, utsåg landtbådsmarskalken ett par deputerade, som 

skulle omformulera senatens förslag i enlighet med landtbådens 

Önskningar; och därmed slutade dagens förhandlingar.* öfver- 

läggningama mellan landtbåd och senat fortsatte närmast följande 

dagar, men den senare hopsmälte alltmer därigenom, att dess 

klerikalt sinnade ledamöter, framför allt biskoparna, såsom pro¬ 

test mot artikeln om den konfessionella freden höllo sig borta från 

diskussionerna eller alldeles lämnade hufvudstaden; den 7 mars 

reste ärkebiskopen hem under föregifvande af svår sjukdom, och 

endast biskop Goslicki visade sig förhandlingsvillig och medgörlig.* 

Trots alla svårigheter hade senat och landtbåd den 7 mars enat 

sig om konfederationens formulering, utsatt valdagen till den 

30 juni (dagen efter Petri et Pauli) och kommit öfverens att föl¬ 

jande dag ingenting mer ändra, utan endast låta sig föreläsa och 

^ Diatia, s. 43 ff. 

*Ib., s. 47. 
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antaga uppgörelsen i dess slutgiltiga redaktion. Men i sista stund 

började dock Czamkowski med en skara anhängare att protestera 

mot valdagens utsättande till den 30 juni; de fuxme detta på många¬ 

handa sätt menligt för jordbrukets intressen och ansåge sig i 

stället böra föreslå den 25 aug. (dagen efter Bartolomei). Detta 

försls^ vaim dock ingen anklang i vidare kretsar; man anade, 

att det var inspireradt af de österrikiska partigängames hemliga 

beräkningar, och man trodde sig kunna afslöja dessa i en enkel 

formel: kejsaren har till Petri et Pauli inga pennii^ar att afvara, 

men till Bartolomei skall han tydligen hafva sin skattkammare 

fylld! Om Czamkowskis intrig sålunda afvärjdes, gaf situationen 

dock för öfrigt anledning till tv’eksamhet och bekymmer; både 

religionsfredens motståndare och Zamoyskis anhängare hade små¬ 

ningom dragit sig undan, så att både senat och landtbådskam- 

mare voro högligen decimerade; af biskoparna var ingen tillstädes, 

ty äfven Goslicki var för tillfället bortrest; af de världsliga sena¬ 

torerna ville ingen först framträda för att besegla föreningen, 

och några gjorde sitt bifall beroende af frånvarande kollegers; 

särskildt ville vojevoden af Troki ingenting göra utan samråd 

med den littaviske underkanslem Leo Sapieha, som rest bort och 

lät sända efter sig sitt sigill. Man öfverlade, om man icke genom 

budskickning till de i Warszawa »insjuknade» biskoparna borde 

söka förmå dessa att sluta sig till konfederationen, och man gladde 

sig tills vidare öfver att biskop Goslicki enligt uppgift kimde vän¬ 

tas tillbaka och säkert kunde påräknas vid beseglingen. Om¬ 

bud blefvo verkligen affärdade till biskoparnas sjukläger, och 

man gjorde sitt bästa för att framställa artikeln om den kon¬ 

fessionella freden såsom oskadlig och för tillfället ht^st nödig; 

den innebure ju endast bekräftandet af en tidigare stadgad ord¬ 

ning, och den skulle skänka staten det lugn, som denna i kristider 

så väl behöfdel På dessa föreställningar svarade biskopen af Plock 

med en bön, att man skulle låta honom stå utom hela saken; 

han hade på tre veckor icke kunnat lämna sitt härberge och 

visste icke besked om hvad som skett; han vore för öfrigt så 

sjuk, att han endast med möda förmådde samtala med de besö¬ 

kande. Utan dylika undflykter och med långt skarpare accenter 

formulerade biskopen af Przemysl sitt afböjande; han hänvisade 

till sin plikt som andlig att försvara och främja den katolska tron, 
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han måste från sin ståndpunkt önska, att alla omfattade den 

rätta läran, och han skulle aldrig låta förmå sig att besegla en 

förening, i hvilken man räckte handen åt kättare och hädare! 

Sedan de utskickade framfört detta besked till senat och landt- 

båd. som alltjämt voro samlade till gemensam öfverläggning, 

anmodade landtbådsmarskalken de världsliga senatorerna att 

afgifva sina vota i frågan om konfederationens beseglande.* 

Sedan Gorka vägrat att inleda denna omröstning, tog vojevoden 

af Krakau, Andrzej Tenczynski, till orda, men hans inlägg in¬ 

nebar endast formuleringen af ett olösligt dilemma: att tillråda 

konfederationens beseglande utan biskoparnas medverkan vore 

svårt, ty man kunde sedan omöjligt tala om en allmän förening; 

att åter afråda beseglandet vore ännu vanskligare, ty man skulle 

därigenom lämna fältet fritt för öfvergrepp och våldsdåd; i sista 

hand måste man kanske söka bygga på de särskilda vojevodska- 

pens konfederationer. Nästa talare var Stanislaw Gorka, som 

formade sitt anförande till en ganska skarp vidräkning med bi¬ 

skoparna och deras tillskyndare; biskopen af Przemysl hade i 

ordalag, som om han talat till sina landtbönder, tydligt låtit för¬ 

stå, att han aldrig skulle besegla konfederationen; man kunde 

undra, om denna omedgörlighet dikterades endast af nit om re¬ 

ligionen eller om den icke närmast var beräknad på de romerska 

legatemas gillande och erkänsla, och i sådant fall kimde man 

endast taga till lösen: bort med de romerska legatema från Polen! 

Papisterna aktade statens väl sä ringa, att de icke ville raedgifva 

protestanterna den konfessionella fredens välsignelser; de het¬ 

sades utan återvändo af jesuiterna, som förehade onda anslag 

och gärna ville i Polen ställa till samma slags tumult som i Frank¬ 

rike. Eftersom emellertid åtminstone biskopen af Kamieniec 

väntades tillbaka och sades redobogen att besegla konfederationen, 

kunde man med godt skäl följa hans exempel; i nödfall finge 

man hålla sig till vojevodskapens konfederationer.* Gorkas an¬ 

grepp mot biskoparnas tillskyndare fullföljdes af vojevoden af 

Sandomir, Stanislaw Szafraniec, hvilken sade sig alltid hafva 

velat stänga Polen för de remerska legatema; han varnade sär- 

skildt för den väntade nye päflige legaten, som vore ovanligt 

‘ Ib , s. 47 ff. 

Mb., s. 49 f. 
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högt betrodd och medförde rika penningmedel för påblåsande 

af sina praktiker; för öfrigt kunde han icke annat än tillråda 

konfederationens beseglande. Till samma slutsats kom voje- 

voden af Troki och efter honom också kastellanen af Wojnicz, 

Jan Tenczynski, hvilken lät förstå, att de sjuka biskoparnas å- 

komma var nära släkt med skolkande disciplars; en motsatt stånd¬ 

punkt intogs åter af kastellanen af I^enciyc, Pawel Szczawinski, 

hvilken med hänvisning till konfederationens inledningsformel 

(»vi andliga och världsliga ständer») häfdade nödvändigheten 

af biskoparnas deltagande, och till sist framträdde också hof- 

marskalken Andrzej Zborowski med liknande synpunkter. Han 

ville emellertid icke rikta sitt tadel endast mot biskoparna, utan 

likaväl mot alla öfriga, som lämnat riksdagen för att slippa del¬ 

taga i konfederationens besegling, och han kritiserade dessas håll¬ 

ning mot de kvarstannande genom att berätta en italiensk a- 

nekdot: i en rådsförsamling hade en medlem sofvit öfver en del 

af förhandlingarna, då han plötsligt tillfrågades om sin mening; 

han formulerade sitt votum som en polemik mot en högre sittande 

kollegas inlägg — men fick då veta, att deime måst aflägsna 

sig i ett angeläget ärende och följaktligen öfver hufvud icke tagit 

till orda i saken! För öfrigt gaf Zborowski ett vältaligt uttyck 

åt sitt patriotiska sinnelag; han ville icke tänka på sitt eget och 

sin familjs intresse, då man talade om fosterlandets bästa; hans 

ätt finge gärna förskingras och utrotas, om sådant kunde lända 

till Polens frommai* 

Sedan senatorerna på detta sätt omröstat angående beseg- 

lingsfrågan, hördes också från landtbåden spridda röster för eller 

mot; bland annat uttalades farhågor, att man utan den allmänna 

konfederationens skydd skulle nödgas upplefva en period af vålds¬ 

dåd och blodsutgjutelse. Landtbåden önskade ytterligare på 

egen hand öfverlägga om saken, men om meningsbiytningama 

där\’id är intet närmare bekant. 

På ett nytt sammanträde af senat och landtbåd den c) mars 

skred man ändtligen till konfederationens beseglande, sedan bi¬ 

skopen af Kamieniec verkligen återkommit till Warszawa och 

frimodigt tagit det ansvar, som man ålade honom; i formeln prop~ 

‘ Ib . s- 50 f. 
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ter bonum pacis, som han fogade till sin underskrift, hade han 

funnit en motivering, mot hvilken hans kyrkliga samvete ej fick 

knota. Hans själfständiga hållning måste i hvarje fall väcka 

uppseende och imdran äfven bland konfederationens vänner; 

man sökte efter en förklaring, och då ett rykte just visste berätta, 

att den sjuke ärkebiskopen aflidit, ville man genast tolka Gos- 

lickis framträdande såsom beräknadt på en kandidatur till det 

lediga primatet. Hans föredöme undanröjde dock mångas be¬ 

tänkligheter, och efter hans namn tecknades sex världsliga sena¬ 

torers och en rad landtbåds'; men det kunde å andra sidan icke 

fördöljas, att de konfedererade utgjorde ett fåtal och att frids- 

föreningens auktoritet var i motsvarande grad bräcklig. Äfven 

oafsedt klerus och Zamoyskis anhängare, som på ett tidigare sta¬ 

dium dragit sig ifrån riksdagen, saknas några vägande namn, 

som man kunde vänta att finna under konfederationen, främst 

Czamkowskis och Andrzej Zborowskis. Håller man sig till den 

gamla kröniketraditionen, som framställer konfederationsriks- 

dagens förlopp såsom en obetingad triumf för Zborowskiema, 

har man svårt att förklara detta faktum; men i detta som andra 

fall innehålla de samtida riksdagskorrespondensema fylligare 

och tillförlitligare upplysningar. För Czamkowski var det redan 

motbjudande att underteckna ett aktstycke, som definitivt fastslog 

den tidigare valdagen {30 juni) i motsats till hans eget så het¬ 

sigt försvarade yrkande om en senare (25 aug.); sin föraigelse 

att icke hafva kunnat göra huset Österrike en kärlekstjänst i 

denna fraga dolde han under bedyranden, att den träffade be¬ 

stämmelsen endast skulle medföra olycka och att konfederationen 

intet dugde till såsom fridsväm. Zborowskiema åter hade en 

annan anledning att ställa sig halft missnöjda gent emot kon- 

federationsriksdagens definitiva beslut: de ansågo dessa icke inne¬ 

bära en fullständig upprättelse eller det önskade obetingade er¬ 

kännandet af deras rättskraf. I själfva konfederationsakten be¬ 

rördes öfver hufvud icke familjens anspråk;* man hade föredra¬ 

git att upptaga dem till behandling i ett separat beslut, som S5Ties 

hafva blifvit besegladt samtidigt med konfederationen; om de 

‘ ib.. s. 53 f. 
•Jfr den nedan pifna redogörelsen. 
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föregående öfverläggningama i ärendet är föga bekant. Genom 

detta beslut förpliktade man sig att på den stundande valriks¬ 

dagen upphäfva den 1585 fällda domen öfver Krzysztof Zborowski 

och att upptaga en bestämmelse härom i den nye konungens ed; 

den orättmätigt dömde och hans arfvingar skulle skyddas mot 

hvarje ytterligare skada och smälek i denna sak, och de litterära 

minnesmärkena af aktionen, särskildt Heidensteins och Rzeczyckis 

arbeten, skulle tillintetgöras. Men i syfte att förekomma 

ytterligare förbittring och kif mellan parterna i målet stadgade 

man å andra sidan, att Krzysztof Zborowski icke skulle tillåtas 

att beträda Polens mark före utgången af den blifvande krönings- 

riksdagen. I fr^a om den framlidne Samuel Zborowskis sak 

förenade man sig om en fordran, att kronkanslem på krönings- 

riksdagen skulle stånda till svars gent emot dennes arfvingar in¬ 

för den nye konungen och rikets senat, hvilken dock dessförinnan 

skulle söka medla mellan partema. Men till tryggande af val¬ 

friden stadgade man i detta sammanhang, att de båda partema 

(Zborowskiema och Zamoyski) tmder valriksd^en skulle taga 

kvarter på ett drygt tillt^et afstånd från hvarandra.* De för¬ 

behåll, hvilka i valfridens intresse sålunda gjordes, kunde för Zbo¬ 

rowskiema taga sig ut som inskränkningar i den upprättelse, som 

familjen kunde kräfva af den nya regimen, och det synes hafva 

varit med hänsyn därtill, som de vid den allmänna konfederations- 

aktens besegling höllo sig undan.* 

Konfederationsakten anslöt sig formelt till förebilden af år 

1573;* den häfdade republikens odelbarhet, som förbjöd hvarje 

separat valhandling af dess enskilda lemmar, och den riktade sig 

mot hvarje försök att genom praktiker göra intrång på det fria 

konungavalet; den innehöll förbud för en hvar att som valman 

mott^a penningar till egen vinning eller till värfvande af krigs¬ 

folk, och detsamma gällde hvarje löfte om gunstbevis från den 

blifvande konungens sida; den, som läte sådant komma sig till 

last, skulle förklaras fro hoste patria och uteslutas från valet. 

1 KonstitutioDen, atan datum eller underskrifter, på latin, tryckt hos Mayer 

såsom bil. 9 (s. 283 ff.) Jfr HBIDBNSTEIN, s. 246 (kritik: Nehring, O zyciu i pis^ 

mach Reinholda Heidensteina, s. 65.) 

* Diaria, s. 53 f. 

* Pormen ar ett öppet bref, ställdt til! alla vederbörande. 
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Vidare fastställdes det judiciella förfarandet mot vanliga oro¬ 

stiftare och brottslingar, och till den inre ordningens sk>’dd be¬ 

kräftades den konfessionella freden; det ställdes i utsikt, att val¬ 

riksdagen skulle vidtaga nödiga åtgärder för att >'tterligare häfda 

denna mot hvarje anslag. Om icke enighet mellan det andliga 

och det världsliga ståndet kunde åvägabringas, skulle man på 

valriksdagen och före konungens kröning söka komma till en för¬ 

likning, som den valde skulle hafva att med ed bekräfta. Till 

valriksdagen hänsköts också behandlingen af olika landsändars, 

städers eller enskildes besvär,’ och själfva valet slnille icke före¬ 

tagas, innan alla dylika skäliga besvär blifvit vederbörligen af- 

hjälpta. Till stärkande af rikets vämkraft inåt och utåt före- 

skrefvos mönstringar i de olika vojevodskapen till den 8 maj, 

och adelns obligatoriska inställelse vid dessa skulle gifva tillfälle 

att äfven för öfrigt organisera interregnum i de olika landsändarna. 

Rikets utestående fordringar och ännu icke redovisade inkom¬ 

ster skulle af vederbörande, efter anmaning af riksskattmästaren, 

inom sex veckor inbetalas till denne i Warszawa; i sammanhang 

därmed stadgades också om inventarisering af konung Stefans 

(och Sigismund Augusts) kvarlåtenskap och om den räfst, som 

i delta ärende kunde blifva nödvändig på valriksdagen. Efter 

vissa >'tterligare bestämmelser af finansiell natur innehöll kon¬ 

federationen vidare ett löfte om aflvsande af alla enskilda trätor 

och ett stadgande, att ingen skulle få inställa sig vid valet med 

följen utrustade med skjutvapen; särskildt skulle utländskt folk 

icke få indragas i landet. Då äfven den fredligaste stat utan 

ett ordentligt gränsförs^■ar icke kunde vara försäkrad mot öfver- 

fall och faran iempore inierregni vore särskildt stor, hade man be¬ 

tänkt denna fråga och särskildt tagit hänsyn till Röda Rysslands, 

Wolhyniens och Podoliens utsatta läge; till deras skydd bestämdes 

en rytterislyrka på 3,000 man, och nödiga medel beviljades till 

dess besoldande. Dessa trupper skulle emellertid icke ställas 

under befäl af kronhetmanen Jan Zamoyski, utan Öfverlämnas 

åt en för tillfället utsedd fältöfverste. Mikolaj Herburt, hvilken 

genom en särskild ed skulle förbinda sig att använda sina makt- 

^ Alt därvid hland andra ovksä prmssarna särÄkildt näiiuide.s, kunde be¬ 

traktas som cn .seger fur dessas anspräk. Jfr U^nunicu, (Wschichtc <U'r j^revssi- 

schi H JmuiU'.... bis ius Juhr (Danzig 17^6). s. lo. 
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medel allenast till afvärjande af fientliga invasionsförsök och att 

ställa sig neutral vid en eventuelt inträdande partisplittring in- 
• # 

om republiken. Afven andra smärre tmppstyrkor disponerades 

till sk>-dd för vissa särskildt utsatta orter. Själfva valriksdagens 

sammanträde utsattes till den 30 juni 1587, dagen efter Petri 

och Pauli högtid.* 

Nästan omedelbart efter konvokationsriksdagens slut upp¬ 

rördes den allmänna meningen i Polen af en händelse, som tycktes 

afslöja, att landet låg öppet för utländska praktiker af det slag, 

soin man imder riksdagens hetsiga debatter visat sig så angelägen 

att utestänga; och samtidigt kom den som en hårdhändt påmin¬ 

nelse, att den väljande adelns själfständighet lättare kimde re¬ 

toriskt firas än i handling häfdas. I Lowicz, ärkebiskopens af 

linesen residens, infann sig plötsligt, utan att lejd eller eskort för¬ 

ut begärts, en turkisk budbärare med ett bref från stoi^dsiren 

till republikens senat. Denna öfverrumplande beskickning måste 

i sig själf framkalla stor bestörtning: hur var det ställdt med 

rikets gränsbevakning, hur skötte dess myndigheter i denna kri¬ 

tiska tid sitt kall, då de otrognes agent kunnat genomresa hela 

landet utan att blifva igenkänd och öfvervakad; måste man icke 

befara, att han begagnat tillfället till farliga praktiker i de för¬ 

hatade ungrarnas och deras skyddsherres tjänst? Af det bud¬ 

skap, han hade att frambära, blef det för Öfrigt uppenbart, att 

sultanen med spänd uppmärksamhet följde händelsernas utveck¬ 

ling i Polen och med kraft ämnade bevaka sina intressen. Stor- 

visiren inskärpte med den turkiska kanslistilens högtrafvande 

vändningar, att man kunde räkna på fortsatt fred med sultanen, 

endast om man valde någon mot denne vänligt sinnad till konung, 

och i första hand nämndes naturligtvis därvid den aflidne här¬ 

skarens hus. Ärkebiskopen såg sig bekymrad om efter råd, hur 

den turkiske budbäraren skulle behandlas; borde han omedelbart 

återsändas med lämpligt svar, eller borde man tills vidare under 

bevakning hålla honom kvar? I det förra fallet hade man att 

räkna med risken, att han lämnade sin herre obekväma upplys¬ 

ningar, som han på sin spionresa uppsnappat, om partisplitet 

och valutsiktema i Polen; i motsatt fall måste man befara klago- 

^ Koufederatioosakten, här endast i sina hufvuddrag ref ert* rad, är tryvkt i 

Voltrmina U^upi, II. é. 226 ff. Jfr HKIDI-nstkin s. 24O. 

Ovteb. .JrssÄr. -VA’; 2 4 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



50 HELGE ALMgriST 

mål af sultanen och måhända obehagliga repressalier.’ — Ärke¬ 

biskopen infordrade i detta ärende utlåtanden från senatorer och 

landtdagar; tills vidare behöll han den turkiske budbäraren i 

sitt residens och begagnade tillfället att göra sig närmare under¬ 

rättad om sultanens planer. Under dessa samtal blef också den 

svenska tronkandidaturen nämnd, och den turkiske budbäraren 

— som för öfrigt icke var en osman, utan en för detta ariansk 

präst från Ungem — lät där\’id förstå, att man i Konstantinopel 

hade sig föga bekant om denna; hade man vetat, att den unge 

svenske fursten v'ore drottning Annas blodsför\'ant, skulle sul¬ 

tanen helt säkert hafva gifvit honom sitt förord. Men, frågade 

han, hur kunde polackerna trots detta tänka på att välja en furste, 

som hade en kättares tro? Då man svarade honom, att Sigismund 

var uppfostrad i den katolska läran, lät han dock icke öfver- 

tyga sig om den svenska kandidaturens praktiska möjlighet; lian 

menade, att äpplet i hvarje fall icke fölle långt från trädet och 

att den polska klerus icke skulle kunna öfveiadnna sin misstro 

mot kättarkonungens son.* — Dessa uttalanden äro intressanta 

nog, ty de visa å ena sidan, att den unga svenska monarkin ännu 

låg halft utom de turkiska statsmännens synkrets, men å andra 

sidan låta de också ana. att ett vänskapligt förhållande mellan Sve¬ 

riges härskare och de otrognes lätt kunde blifva en verklighet af 

stor betydelse i den östeuropeiska politiken. 

' Ärkebiskopen t. de preussiska ständerna, I.owiuz ^6 mars Kop. St A 

Ihnuii* XXIX, 4i. Saken blef förcntäl för öfverla^gniufsar pä landtda^en i Kulm 

i april 15S7. Diarium /fc. Jfr Suufatturhrnchtc, s. xxvn. 

• Biskop Stan. Pawlowskis kansler t. kejsaren. Warszawa 29 juli 

1587. St A 
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Ili. DE OLIKA KANDIDATURERNA OCH VALAGITATIONEN 

INTILL VALRIKSDAGENS BÖRJAN. 

Det har redan antydts, att valagitationen börjat i det för* 

dolda redan under konvokationsriksdagen, men först sedermera 

kunde den finna ett mer fritt lopp. En sammanfattning af de 

olika kandidaturernas förhistoria torde inledningsvis vara på sin 

plats, och det gäller då framför allt att behandla de tre, som hastigt 

trängde hvarje annan i skuggan — den österrikiska, den ryska och 

den svenska. 

Bland öfriga omtalades i början särskildt ätten Batoris; 

niangen trodde, att den store konungen liksom en gång Jagello 

skulle stå för eftervärlden som grundare af en ny dynasti. Och i 

själfva verket, vid årets början, innan ännu reaktionen mot konung 

Stefans regeringssystem framträdt med all sin våldsamma kraft, 

kunde man inom huset Batori hysa något hopp, att kronan ånyo 

skulle tillfalla detsamma, och då närmast kardinal Andreas, ärke¬ 

biskop af Ermeland. Man lefde på detta håll i minnena från val¬ 

kampen 1575, man väntade ånyo den ende verklige rivalen från 

kejsarens hus, men man ansåg sig denna gång i kanslern Zanioyski 

äga en mäktig bundsförvant; man räknade framför allt på den 

meniga polska adelns utpräglade motvilja mot en tysk tronkandi¬ 

datur. Man ansåg sig kunna räkna på understöd af alla dem, som 

hade konung Stefan att tacka för förläningar eller ämbeten, och 

man trodde sig därigenom äga fasta hållpunkter i alla Polens och 

Littavens landsändar. För öfrigt litade detta parti icke minst 

till den turkiske sultanens stöd, till hvilket man i agitationen 

kunde hänvisa mer eller mindre förstucket, med mer eller mindre 

framträdande hot: jlectere si nequeo Danaos, Achcronta movcbo!^ 

Då man från österrikiskt håll i slutet af febr. 1587 s<)kt öfver- 

' Bisk. Staoislaus af Olmiitz t. kcjs-, Krcmsicr 25 febr. 1587. StA 

Jfr SHntiatufberichU II. s. 37 (Zamoyski väntas förcsbi kanbiialcii per 

piastn et per lorasiiere.) 
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blicka den för\*irrade situationen, hade man tyckt sig urskilja två 

partier, ännu icke samlade kring bestämda valprogram, ännu när¬ 

mast beroende af personliga förbindelser: det ena af dessa var 

Zamoyskis klientel, det andra drottning Annas. Kanslerns makt¬ 

ställning framstod som imponerande, hans penningtillgångar 

voro rikliga, men hans hållning i valfrågan var, jämförd med 

drottnii^ens, utmärkt af en viss tveksam försiktighet, och bakom 

den första lösen, som han utgaf, anade man helt andra önskemål 

och sträfvanden. Denna lösen var ingen annan än den klingande 

och tomma formel, som vid ett sådant tillfälle förestafvades af den 

politiska konvenansen, men aldrig förmådde inspirera en ledare 

eller samla ett parti; det var maningen att välja en konung ur 

szlachtans egen midt, den själf till hugnad och berömmelse. Men 

alla visste eller trodde sig veta, att bakom denna formel dolde sig 

kanslerns brinnande önskan att sätta på tronen kardinal Batori, 

som omöjligt kunde gälla för en sannskyldig piast; trots sin polska 

biskopsvärdighet betraktades han alltjämt som främling, och pa 

konvokationsriksdagen höjdes ju ett tusenstämmigt rop mot hans 

kvarstannande i landet. De österrikiska diplomaterna befarade 

det värsta, om denna kandidatur skulle vinna understöd af påfven 

och den katolska klerus; de sade sig. att kanslern vid ett afgörande 

skulle göra bruk af sina maktmedel, och de lyssnade med oro till 

ryktena, att han värfvade krigsfolk i Vngem och intrigerade med 

turkarna; men de funno tröst i tecknen på, att det ungerska nam¬ 

net i själfva verket blifvit polackerna förhatligt, och de mot¬ 

sågo i fröjdefull förväntan den reaktion mot konung Stefans hård- 

händta regim, som konvokationsriksdagen skulle komma att 

beteckna. — Det andra ])artiet utgjordes af drottning Annas 

klientel, som dock icke ännu fullständigt disciplinerats i den 

svenska kandidaturens tjänst; åtskilliga af de magnater, som 

närmast höllo sig till drottningen, hyste sympatier för det österri¬ 

kiska huset, och för henne själf tedde sig en österrikisk kandidatur 

som minst frånstötande, för det fall att hennes älsklingsplan stran¬ 

dade på konung Johans motstånd.* 

Det österrikiska huset sökte under det tredje interregnum 

liksom tidigare att för sig vinna dubbelrikets krona, men dess 

’ Prinz t, ki j^arcn W arst haii 2\ tibr. I ^^7. SlA Wien. 
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diplomatiska aktion försvagades från början genom de olika ärke¬ 

hertigarnas inbördes rivalitet. Både Ernst, Mathias, Maximilian 

och Ferdinand spekulerade hvar för sig på den lediga tronen och 

sökte tidigt genom hemliga agenter värfva anhängare; därvid 

måste Littaven lika väl som Polen bearbetas. Först i andra hand 

tänkte de furstliga fränderna på att öfverenskomma om en gemen¬ 

sam aktionsplan, som skulle förhindra öppet split och minska de 

nödvändiga finansiella offren. Den österrikiska kandidaturens 

motståndare, främst Zamoyski, voro naturligtvis ifriga att under¬ 

blåsa de särskilda ärkehertigarnas äregiriga planer, medan åter 

Czamkowski högt beklagade denna cemtdaiio et concurrentia fra^ 

triim * och i likhet med den påflige nuntien i Prag manade till 

ett endräktigt uppträdande.’ 

Af de täflande visade sig kejsarens bröder, Emst, Mathias 

och Maximilian minst hågade att söka förlika sig inbördes och 

offra sina enskilda ambitioner för det österrikiska husets gemen¬ 

samma bästa. Kejsaren gynnade från början den förstnämnde, 

som hade den mognare ålderns företräde och redan på sin faders 

tid varit habsburgames tronkandidat, och han sökte genom en 

stark påtryckning förmå Maximilian att träda tillbaka; förmod¬ 

ligen tog han därvid också intr>*ck af inviter från Zamoyski, att 

Emst i hvarje fall var den för honom minst osympatiske bland 

(le täflande ärkehertigarna. Maximilian åter ägde stöd af den 

l)anige nuntien och stod sedan gammalt i intim förbindelse med 

(len polska oppositionen; han hade särskildt varit mån att vinna 

den landsflyktige Krzysztof Zborowski genom upprepade gunst¬ 

bevis och kunde räkna på dennes erkänsla. Då han dessutom 

genom de med drottning Anna förda giftermålsförhandlingama åt¬ 

minstone i andra hand var hennes kandidat, kunde han med skäl 

anse sig äga de bästa utsikterna att förhjälpa den habsburgska 

dynastipolitiken till seger. I egenskap af den tyska ordens stor¬ 

mästare representerade han visserligen dennas platoniska rätts¬ 

anspråk på det polska Preussen, men han var beredd att genom 

en formlig afsägelse bryta udden af hvarje agitation, som kunde 

^ Czamkowski t. Kocbtitzki, Posen maj StA 

•Om de österrikiska kandidaturerna: Xuulutlnrifrriditr l. passim (särskiMt 

<cg^s depescher af 30 dec, 1586, 27 jan., 10. 17, 24 fehr.. 3 mars I3S7>; HiRscii, 

JI. s. 263 ff.; X;kbKRSBEROHR, s. 5*)S ff 
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vilja utnyttja detta förhållande emot hans kandidatur.' Därmed 

gafs för öfrigt tillfälle till en sinnrik kombination, som skaffade 

honom ett icke alldeles föraktligt diplomatiskt understöd: hans 

farbror ärkehertig Ferdinand, som egentligen var för gammal 

för en dynastisk äfventyrspolitik, men dock från början sökt 

skaffa sig ett parti i Polen, visade sig benägen att träda tillbaka 

för Maximilian mot löfte att denne skaffade hans son Karl suc¬ 

cessionen som tysk ordensmästare. — Slutet på förhandlingarna 

mellan kejsaren och ärkehertigarna blef en kompromiss, som utåt 

åtminstone nödtorftigt häfdade det österrikiska husets gemen¬ 

samma intresse.* 

Ehuru de olika ärkehertigarna hvar för sig sände represen¬ 

tanter till valfältet, utfärdade de tillsammans med kejsaren en 

gemensam instruktion för dera alla,* men kejsaren utfärdade 

också en hemlig biinstruktion för sina särskilda ombud.* Enligt 

den förra skulle det lämnas i de väljandes fria skön, hvilken af 

ärkehertigarna de ville föredraga; enligt den senare åter skulle 

under hand ärkehertig Ernst särskildt rekommenderas framför 

de öfriga. Sändebuden ålades att söka bilägga partistriden i Po¬ 

len och göra allt för att vinna Zamoyski; de skulle där\’id och för 

öfrigt söka den påflige nuntiens stöd och naturligtvis flitigt pläga 

råd med det österrikiska husets anhängare, framför allt Czarn- 
• • • 

kowski. Afven till drottning Anna medförde de ett kreditiv, men 

man var tydligen oviss, om hon skulle komma att spela någon 

större roll under valkrisen eller ens tillåtas kvarstanna i Warszaw a. 

Under agitationen skulle de särskildt söka dämpa farhågorna, 

att en konung ur huset Habsburg skulle betyda brytning med tur¬ 

karna: både kejsaren och dubbelriket hade ju fred med dessa, och 

den maktkoncentration, som valet skulle innebära, måste tvärtom 

afhålla sultanen från obetänksamma steg. Och i händelse af krig 

skulle denne hafva emot sig både dubbelriket och huset Habsburgs 

förenade makt, både det tyska riket och den moskovitiske tsaren 

-- att icke tala om påfven. För öfrigt skulle sändebuden utlofva. 

att ständernas friheter och privilegier skulle hållas vid makt och 

' Jfr bisk. Andreas af Hreslau t. kejsaren. Ncissc 21 maj 15^7. St A Mien. 

*Jfr XufttiaiurUTichie, I. s. 40^. 

•■‘Tryckt hus v. Mayick som bil. s. ff. 

* Tryckt ib. som bil. 5, s. ff. 
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ingen därutöfver gynnas framför den andre i världsliga eller and¬ 

liga ting;* den gamla tvistefrågan mellan Polen—Littaven och 

(let tyska riket skulle omsider kunna biläggas, och kejsaren skulle 

söka hos konungen af Spanien utverka allt tillmöte^ående i fråga 

om de från drottning Bona ärfda anspråken på Bari och Rossano 

samt för öfrigt. På samma sätt skulle genom det kejserliga hu¬ 

sets förmedling dubbelriket cx:h Ryssland kunna närmas till hvar¬ 

andra och det gamla splitet förbytas i vänskap och förbund. Om 

de närmare villkoren för valet skulle sändebuden förhandla med 

de polska ständerna; de skulle eventuelt kunna antaga dem på 

eget ansvar; endast om de befunnes alltför vidtgående och far¬ 

liga, skulle de först hänskjuta dem till sina principaler. 

Den österrikiska kandidaturen var tillförsäkrad den påfliga 

kurians stöd, äfven om dennas ståndpunkt från början formule¬ 

rats därhän, att man kunde godkänna hvarje i anda och sanning 

katolsk tronkräfvare. Endast en konung af det habsburgska huset 

kunde i själfva verket blifva ett lydigt och skickligt verktyg för 

kurians traditionella korstågspolitik mot turkarna. Den påflige 

nuntien, Hannibal af Capua, delade af hjärtat denna uppfattning, 

medan åter Possevino, som vid årets början befann sig i Polen, 

synes hafva gynnat den svenska kandidaturen; den senare blef i 

själfva verket snart återkallad för att icke rubba den påfliga 

diplomatins cirklar.* 

Tsar Feodor eller rättare sagdt hans allsmäktige major dotmts 

Boris Godunov hade vid underrättelsen om konung Stefans död 

sändt ett ombud till Littaven för att inför dettas magnater väcka 

frågan om tsarens val; där\’id antyddes, att också enbart Littaven 

med fördel borde kunna lefva under samma härskare som Ryss¬ 

land. Från littavisk sida gaf man det fullt korrekta svaret, att 

valet skulle företagas af dubbelrikets ständer på en riksdag i 

Warszawa, där man väntade att tsaren på vanligt sätt skulle låta 

representera sig. Under hand lät man samtidigt förstå, att den 

lediga kronan icke kunde vinnas endast genom en högdragen offi- 

' Man torde häri böra se ett försiktigt hållet löfte om upprätthållande af 

157^ års religionsfred. 

* Se IMERLINO. II, s. 314 ff. Slotlialurberichte I. ss. Xl.vri f.. .4<x» n. y. II, 

s. (där saken redan är utredd) och BlAl*DKT, Sixie^Ouittt ct fa atmfitfafure (ff 
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ciell ansökan, utan att tsaren i likhet med andra måste komma 

också med utfästelser och gåfvor.' Då kort därpå polsk-litta- 

viska sändebud inställde sig i Moskva för att utverka stilleståndets 

förlängning under den kungalösa tiden, väcktes ånyo valfrågan 

på tal från rysk sida: man talade icke blott om tsarens höga dyg¬ 

der och barmhärtiga sinnelag,* om hans kristliga trosnit och rika 

tillgångar, utan man vände sig också polemiskt mot planerna att 

välja en Batori eller den svenske prinsen till konung. Man såg 

däri endast en feg sträfvan att efter konung Stefans exempel söka 

de okristnes gunst, och m?n dolde icke, att man räknade sven¬ 

skarna som fiender lika väl som turkarna.® 

Det var uppenbarligen särskildt farhågan för Sigismunds val, 

som förmådde Boris Godunov att till valriksdagen affärda en an¬ 

senlig ambassad med hans broder Stepan Vasiljevitj i spetsen, 

och denna bemyndigades till utfästelser, som delvis stredo mot 

moskovitiska traditioner.* De vittnade samtidigt om Boris’ 

vidtsväfvande planer på en krigisk expansionspolitik, som dock 

var föga efter den polska adelns sinne: såsom de nyförenade rike¬ 

nas härskare skulle tsaren i förbund med kejsaren, Spanien och 

Persien angripa turkarna och deras krimske vasall; segerbytet 

skulle blifva Moldau, Valachiet, Serbien och det turkiska Ungem! 

Han skulle å andra sidan också bortdrifva svenskar och danskar 

från Lifland och förena deras besittningar med dubbelriket: en¬ 

dast Narva skulle efter eröfringen åter blifva r>'skt. Köpenska¬ 

pen och sammanlefnaden skulle för alla folk under tsarens spira 

blifva fri; från Polen och Littaven skulle man kunna drifva han¬ 

del ända till Persien, Sibirien och Kina. Dubbelrikets friheter 

och privilegier skulle tsaren icke rubba utan senatens vetskap och 

samtycke, och dess skattkammare skulle icke anlitas för andra 

behof än dess egna. Tsaren vore tvärtom villig att af egna medel 

‘ Kzevskijs beskickning: Karam/.jn X, kap. 2 (•Sovers*» uppl., Petersburg 

1892, s. 5o{.); Bantysj-Kamhnskij III, s. io8; Soi.ovncv, Istorija Rossii, 

II (2;a uppl ), s. 5b2 f. 

* 1 det sanimanbangct erinras, bur tsaren genast vid början af sin regering 

frigifvit polska krigsfångar. Denna sak omtiämnes scdcniiera ofta iiiuler valagi* 

tationen. 

* K AR A MZ IN, X, s. 31 f. S«>i.c>vn:v II, s. 56.^ f. Bada använda samma 

officiella källa, men den förres framställning är typiskt retorisk. 

* rör det fiiljande Kakamzin, s. 33 f , Soi.ovn;v, II, s. 31 »6 f. 
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betala redan förfallen sold till en del af de trupper, som konung 

Stefan uppsatt, och han skulle för öfrigt ihågkomma fattiga men 

förtjänta adelsmän med förläningar på rysk område. — Frågan 

om tsarens religion, som i en sådan situation alltid var den värsta 

Stötestenen, berördes icke alls — men det var tydligt, att tsaren 

aldrig ämnade öfveigifva sin grekiska bekännelse. I fråga om hans 

residens mottogo sändebuden instruktioner, som göra det uppen¬ 

bart, att man tänkte sig endast mer tillfälliga besök på polskt- 

littaviskt område; dubbelrikets senatorer smickrades med löftet, 

att de alltjämt skulle få styra efter lagar och privilegier, i själfva 

verket naturligtvis med utvidgad myndighet. Äfven löpande ut¬ 

rikespolitiska ärenden skulle de få handlägga efter skriftlig relation 

till tsaren, men viktigare beskickningar förbehöll sig denne att mot¬ 

taga i Moskva, visserligen under medverkan af ett par senatorer. 

Det förefaller, som om man på sina håll i Littaven tänkt 

sig möjligheten att i stället för tsaren välja dennes broder Dmitrij 

och sålunda skapa en förmyndarregering; sändebuden ålades att 

afböja hvarje sådant förslag med en hänvisning till hans späda 

ålder.‘ För öfrigt skulle de, om tsarens val strandade på den 

konfessionella tvistefrågan, i andra hand gifva ärkehertig Maxi¬ 

milian sin rekommendation; mellan Ryssland och det kejserliga 

huset rådde nämligen en traditionell vänskap, och för den ryska 

politiken gällde det framför allt att hindra Sigismunds val. 

För den svenska kandidaturen var från början mindre konung 

Johan än drottning Anna verksam. Hon hade tidigt inledt de 

förbindelser med det svenska konungahuset, som skulle blifva af en 

afgörande betydelse för valkrisens utgång, men på grund af det ky¬ 

liga förhållande, som ännu rådde mellan henne och konung Johan, 

vände hon sig i första hand endast till Sigismund; men om också 

kreditiven ställdes till denne, blef naturligtvis konungen i och med 

detsamma invigd i förhandlingarna. Kort efter konung Stefans död 

hade hon i största hemlighet sändt en förtrogen, lifländaren I.ambert 

Urader, till Sverige med uppdrag att söka stämma Sigismund gynn¬ 

samt för hennes planer, i den mån dessa berörde hans egen kandi- 

‘ llcnrik Matsson (Huggut) meddelade konung Johan frät) Kcxholni (iO 

maj 15^7, Bref t. Johan ///J, »att cn part af Paluiske ovlx Inttoiiske skole hafwc 

haft tberis bud till Storfursten och begäret hans broder till theris konung. Invil- 

kit them strax ar blifwit förvägret. • 
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datur. Urader ankom i slutet af jan. 1587 till Vadstena'och mottogs 
i audiens af Sigismund, innan ännu ständernas redan utskrifna sam¬ 
mankomst begynt; konung Johan skall i hemlighet hafva lyssnat 
till samtalet, men han saknade naturligtvis skäl att själf gifva bud¬ 
bäraren företräde. Det svar, som Sigismund gaf (naturligtvis icke 
i definitiv formulering vid den första audiensen), var närmast fär- 
gadt af konung Johans misstro mot drottningens inviter och 
skäligen afböjande: de med det holstein-gottorpska huset förda 
giftermålsförhandlingama hade redan fortskridit så långt, att man 
icke kunde låta dem gå tillbaka, och Sigismunds förbindelse med 
en kättersk prinsessa stode i vägen för hans polska tronkandidatur.- 
Med detta besked lämnade Urader Sverige (i början af febr. 1587), 
men kort däri)å anlände frän Volen en ny budbärare, Pawel Uch- 
anski, som synes hafva i mer officiella former notificerat konung 
Stefans bortgång och föniyat drottningens inviter; om förhand¬ 
lingarna med denne är för öfrigt intet närmare bekant.* Slutligen 
affärdade drottningen (i midten af jan. 1587), oroad af att intet 
höra från det svenska hofvet, ännu ett sändebud till detta, Valen¬ 
tin Waglikowski, som förmodligen medförde kreditiv både till 
Sigismund och konung Johan: han hade i uppdrag att söka på- 
drifva ett snart gynnsamt besked i det ärende, som framför allt 
Ing drottningen om hjärtat.^ h'n särskild anledning förelåg dess¬ 
utom till denna beskickning: ryktena om sjiänningen mellan ko- 

‘ BlAroF.T. (s. menar att Trader togit vägen gonoin Ijfluud ckIx 

Finland Det är dock langt troligare, att han snsenn hina efterföljare reste öfver 

Mcrktenhnrg orh Danmark 

^ Ib,. 16. 35. Jfr MKSSKXirs, StOtidut illtisfratit. Wl. s. 8i. 

* Kredilivet, dat. 21 jan. (11. st.) 1587. Återfinnes som rcgesl i »Scribit 

Regina se qiiidem aliquoties Domino Sigisiiiundo prius scripsisse de negotiis maxi* 

ma* importaiitia*. a quo cuin nihil huc ns(|uc responsum sit, mit ti t ad K. M:teni 

Valentinum W aglikowski Frutenum super eo negotio, cui ut fides habeatur et ut 

quam cilissime ciim optato responso expedialur•. Hi.xt nKT (s. to), har intet ur 

vatikanska källor att meddela om denna beskickning Det synes inig sannolikt, 

att Tchanski och W^aglikowski satn/idii:/ anländt till Sverige Fa dem torde näm¬ 

ligen Chytneus syfta i ett bret (odat.) till Johan W*itzendorp (Davidis Chytr^t. . . 

Ha no via* s. 301): •Regttia Ftdonia* duos nobiles cum lileris ad 

sororis filium Sigismundum. Svccia* principem, mittit. qui hoc biduo apud nos 

[9: i Rostock] oceasionem par Daniam Icrrestri itinere in Svcciam pervcnicmli ex- 

peetant. * llrcfvet är i hvarje fall skrifvel elter den 27 jan. (g. st ) 13^7. 
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nungen och hertig Karl hade i fantastisk öfverdrift spridt sig öfver 

kontinenten, och det troddes i Polen, att Sigismund rent af råkat 

i fångenskap hos sin farbroder och att denne sökte tubba honom 

att öfvergifva sin moders tro; så mycket större skäl hade drott¬ 

ningen att söka införskaffa säkra underrättelser.* 

Om Waglikowskis förhandlingar i Sverige är intet närmare be¬ 

kant. men man känner det besked, som han fick med sig tillbaka; 

det har formen af ett bref från konung Johan till hans »kära 

syster», drottning Anna. dateradt Vadstena i mars 15S7. Ko¬ 

nungen säger sig upptaga drottningens erbjudande att verka för 

Sigismunds val såsom ett alldeles särskildt uttiy-ck för den 

välvilja, som hon städse lagt i dagen mot sina fränder i Sverige. 

Vid frågans afgörande har konungen haft att kämpa med kärle¬ 

ken till sin ende son. som dessutom redan är försörjd med ett för¬ 

nämligt och mäktigt rike, erkänd och afhallen af rikets ständer, 

men å andra sidan har han också besinnat Sigismunds härstamning 

pa mödemet och erinrat sig, hur den jagelloniska ätten i sekler 

styrt Polen med sådan mildhet och vishet, att detta kände sig genom 

tacksamhetens band förenadt ännu med dess siste ättling. Om 

därför vid det stundande valet den allmänna rösten, följande drott¬ 

ningens anvisning, skulle kora Sigismund till härskare, vill konungen 

ofvervinna sina betänkligheter och lyssna till den ingifvelse, som 

rader en hvar att se de sina till godo. Förutsättningen måste vis¬ 

serligen vara, att också Sv^erige efter konung Johans död lägges 

under Sigismunds spira och att valet kommer till på betingelser, 

som i allt förlika sig med hvartdera rikets rättigheter och intres¬ 

sen; men detta bör utan alltför stor svårighet kunna ske. oni en 

god vilja ömsesidigt får råda. I sådant afseende utber sig konungen 

drottningens fortsatta benägna tjänster och utlofvar för sin del 

närmare besked med sändebud, som å hans sons vägnar efter några 

' Säkerligen har man att bäri söka ett skäl till» att drottningen denna gäng 

ackrediterade sitt sändebud hos konung Johan. Om dessa rykten: Xunfiatur- 

berichte. I, ss. 383» 387, BlAfDET, Oriftifies. s. 18, biskop Andreas af Brcslau 

t. kejs.» Neisse 27 jan. 1387 (or. StA St. Czarnkowski t. <leiis.» Znena 

3r jao. for. 16.). Något senare underrättelser (»Ans Danzig voii 31^ Jcnner 8;-*) 

bil. de kcjscrl. sändebudens rapport af Brcslau ii febr., ih.: jfr Suntiaturhcrichtf. 

I, s. 405) dementerade ryktet om Sigismunds fångenskap ovh gafvo tvisten de ruUa 

dimensionerna. — Drottningen var naturligtvis angelägen att sprida dessa för 

henne lugnande underrättelser. Diaria. s. z (4 febr.) 
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dagar skola affärdas. Hvad angår det utspridda r>’ktet om inre 

tvedräkt i Sverige, kan konungen gifva lugnande försäkringar; 

väl har någon tvist yppat sig mellan honom och hertig Karl, men 

man har enat sig om en laglig uppgörelse.* 

Om de öfverläggningar mellan konungen, hans son, hertig 

Karl och rikets råd, som kunna hafva föregått det fattade beslutet, 

äger man endast vissa ant3’dningar, som man kanske icke får gifva 

alltför vid syftning. Men själfva det första afgörandet har troligen 

kommit till stånd genom en personlig uppgörelse mellan konungen 

och hans son, och enligt Krik Sparres vittnesbörd, som i denna del 

icke kan afvisas, har Sigismund vid detta tillfälle ifrigt talat för 

det gjorda anbudet och förstått häfva sin faders betänkligheter. 

Sedan saken principielt afgjorts, har det kommit till långvariga 

förhandlingar dem emellan angående villkoren för valet och uni¬ 

onen, och det måste anses sannolikt, att Sigismund där\'id i all¬ 

mänhet afrådt, konungen däremot i många fall påyrkat formule¬ 

ringar, som skarpt häfdade Sveriges intressen gent emot Polen. 

I dessa förhandlingar hafva både drottningen och prinsessan Anna 

ingripit medlande, men ett alltmer afgörande inflytande har i 

själfva verket tillfallit riksens råd, främst Erik Sparre, hvilkens 

statsrättsliga insikter och formuleringskonst visade sig oumbär¬ 

liga.^ -- Den, som till livarje pris vill häfda, att kandidaturens 

antagande gcnomdrifvit.s uteslutande genom rådsaristokratins 

intriger,® maste inför Erik Si)arres vittnesbörd drifvas till en hy¬ 

potes, att Sigismund bakom sin faders rygg lyssnat till rådsherrar¬ 

nas falska ingifvelser och sedan blindt gått deras ärende. Med 

mindre risk torde man kunna göra gällande, att de efter frågans 

principiella afgörande sökt formulera unionens grundlag i enlig¬ 

het med sina aristokratiska ideal och intressen. 

^ Brcfvi t tryckt hos v, Mayi:k ss hW. i (s. och hos IUAri»iCT, Orii:inc<. 

(efter v. Msiycr) ss. ])il. o (?4. (13 f. Jfr tb. s. 3rf.). 

* Bc\ j.<sl;IIIet finnes i lir. Sparres minnesbok II. d;ir t\vi heter: »Alt 

[kandidaturens antngniide) .skulle hafue wared emot deres M les ogoii willic, detl 

war för (»ud och oss alloin o\vetterlige<l, umlcnlajjemles ded, som skodde der i 

Calmeriie pa nåyre fau da.yer niist fbr iiu de skulle skillias at. . . Uvårföre werdes 

H. K. M. sielf kommo i hn^h. huru fliteliiren han let ullethe H. K M sinne i Palaiid 

i denne saak i Wastena med drauniii^eii och fröken cudi jeiiivel nagre af raded 

och seeretererne, hutlke för den orsaak skull till II. K, M. sande vore. ocli kunde 

doch i<*ke cuniefl tf’*rninnne ;in att ded war !I. K. M behagoliged » 

3 HlAt iu:T, ()rii:hfry, s 
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Konung Johan glömde icke sitt löfte till drottningen att med 

det snaraste å sin sons vägnar affärda sändebud till Polen för att 

ytterligare förhandla med henne om den blifvande unionens 

villkor. Tidigt nog (i mars 1587) utsåg han grefve Erik (Brahe) 

och Erik Sparre att Öfvertaga detta värf; den förre var genom sin 

hiiga titel och börd skickad att vara ambassadens främste man, 

och den senares diplomatiska skicklighet ansågs han behöfva så¬ 

som ett nödvändigt stöd, då det gällde att vederlägga polackernas 

invändningar mot Sveriges rättsanspråk; dessa var konung Johan 

icke sinnad att utan vidare släppa. Erik Sparre, som i slutet af 

mars hade lämnat hofvet i Vadstena, sökte från början undkom¬ 

ma det farliga uppdraget, och han vände sig både till Sten Baner 

och Niklas Rask i denna sak, men konungen höll hetsigt fast vid 

det träffade personvalet; motsägelse retade honom därhän, att han 

vid ett tillfälle gaf sekreteraren Per Rasmusson en handgriplig 

tillrättavisning.* Från den 6 apr. var ambassadens hela personal 

utsedd, men dess affärdande måste åter och åter uppskjutas, ty 

projekten till unionsgrundlag togo först från samma tid fast form.* 

Hur meningarna under dessa förhandlingar i Vadstena bröto 

sig mot hvarandra, därom söker man fåfängt efter upplysning, 

men i ett par bevarade utkast, det ena dateradt den 7 april, och 

sodan i uppgörelsen mellan Johan och Sigismund af den 10 maj 

kan man följa tillkomsten af de artiklar, som fingo slutgiltig helgd 

genom Kalmarestadgar af den 5 sept. 1587.® Uppgörelsen hade 

formen af villkor, som å konungens vägnar förelädes hans son, 

stundom af därtill särskildt utsedda ombud, men samtidigt fick den 

(om också ej formelt) karakteren af instruktion för de sändebud, 

som skulle afgå till Polen. I båda afseendena var konung Johan 

fran början angelägen att inskärpa uppgörelsens absolut förplik¬ 

tande kraft; hvarje omtolkning af dess uttryckliga bestämmelser, 

hvarje dispens för Sigismunds del (och särskildt från påfvens sida) 

skulle vara uteslutna. Men om uppgörelsen i hufvudsak kom att 

innehålla af Sigismund åtagna förpliktelser, saknades icke alldeles 

* Nikl. Rask t. Er. Sparre, Vadstena 30 mars 1387. Vr. Sparres minnes* 

hok II. 

*I rtspisningregiskr. Sloitsark.. är under 6 apr. antecknad en post »Till 50 

personer, som skall till Palandh med seningebodh. utij O wichur. « 

^ Samtliga tryckta i Svrnsha Riks'/iii:salc:cr U: 2 (Stockholm s. 77b ff. 
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motsvarande försäkringar från konung Johans sida, och uppgö¬ 

relsen blef därför undertecknad och beseglad af dem båda. Efter¬ 

som den vidare innebar ett afgörande, på hvilket rikets välfärd 

kunde sägas hänga, förutsattes det i enlighet med konung Gustafs 

testamente, att hertig Karls och de förnämsta ständernas sam¬ 

tycke i sinom tid skulle på ett allmänt möte kräfvas och gifvas. 

I'ör öfrigt återfinnas redan i utkastet af den 7 april och i upp¬ 

görelsen af den 10 maj de flesta väsentliga bestämmelser, som till 

sist kodifierades i Kalmarestadgar. 

Ben för sändebuden särskildt utfärdade instruktionen ' 

präglades af den uppfattningen, att Sigismund icke finge köpa 

Polens krona med några för Sverige menliga eftergifter; det kunde 

ej blifva tal om »stora gåfvor, skänker och förläningsafgifter» at 

något slag. De polska ständerna borde erinra sig det jagelloniska 

husets välgärningar och däri söka motivet för sitt val; Sigismund 

vore oberoende af deras gunst försörjd med ett mäktigt konunga¬ 

rike. Drottningen borde med sin kännedom om förhållandena 

kunna gifva ett afgörande råd, om systersonen under dessa förut¬ 

sättningar hade utsikt att vinna kronan eller om konung Johan i 

stället borde begagna tillfället att indrifva sina fordringar pa 

dubbelnket. I det förra fallet vore konungen benägen att pa 

Sigismund öfverlåta dessa fordringar, och sändebuden skulle då 

göra sitt bästa att vinna inflytelserika valmän * genom löften om 

förord hos den blifvande konungen, som snarast möjligt skulle 

anlända till Polen. Dubbelriket skulle sedan också städse kunna 

räkna på Sveriges hjälp mot sina fiender, och man skulle särskildt 

kunna motse landutvddgning på Rysslands bekostnad. Om 

åter polackerna komme med odrägliga Wllkor, skulle sändebuden 

i samförstånd med drottningen energiskt yrka på skuldens gäl¬ 

dande. Gjordes äfven därutinnan svårigheter, skulle sändebuden 

högtidligt protestera och frånsäga konung Johan allt ansvar för 

sakens följder. De skulle där\*id erinra om alla oförrätter, som 

‘ J. WERWIng, Kotmnii Sif^isnuouls och koouus Carl deu I\:(hs Historier* 

II (Stockholm 1747), Bilagor litt. A. 

* En och annan hade redan tidigare vändt sig till konung Johan som före¬ 

språkare för Stgisinunds kandidatur, sa den icke okande .starostcii af Wendeii 

Brokop Pieniazek (jfr l.isty AouU/ala z s. <>i). Se dennes instruktion fur 

element Arto och konung Johans svarsbrof af Vadstena murs 13H7. Kop. 

J^nhntica 1'örhandl. 1562—iboo. 
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Sverige rönt från polsk sida, icke minst på konung Stefans tid. 

Slutligen borde de före sin afresa påminna ständerna om drottning 

Annas välgärningar och berättigade anspråk på tacksamhet. — 

Som man finner, är konung Johans ton si högdragen som möjligt, 

och han sörjer för att den svenska kandidaturens commoda icke 

kunna få namn af några »Montlucs löften». Om Estlands afstå- 

ende är det icke tal, och sändebuden få icke fullmakt till det slags 

öfvertalningskonster, som den enskilde valmannen kunde väntas 

föredraga framför allmänna löften om rekommendation. 

Under tiden hade drottning Anna, som först den 17 apr. mot¬ 

tog sin svågers bref, lefvat i oro för det beslut, som man vid det 

svenska hofvet kunde komma att fatta, och hon hade den 13 apr. 

ånj-o sändt Urader till Sverige med begäran, att konungen skulle 

drifva saken med allvar och utrusta en ståtlig ambassad till val¬ 

riksdagen.* Inför de just afresande österrikiska sändebuden hade 

hon gifvit uttr^xk åt sitt missmod öfver svågerns hållning och 

samtidigt berört den politiska kombination, som hon subsidiärt 

ville gynna.’ Hon förklarade visserligen alltjämt öppet, att hon i 

första hand ville verka för sin systersons kandidatur, och hon 

menade, att kejsaren skulle finna detta helt naturligt. Hon kunde 

emellertid icke dölja för sig själf, att utsikterna för denna plans för¬ 

verkligande icke syntes stora; hon hade affärdat trenne bud till 

Sverige i denna angelägenhet, men ännu icke erhållit ett ord till 

svar, och hon måste därför befara, att icke allt stode väl till i detta 

land. Hon måste också erinra sig konung Johans uppträdande vid 

ett tidigare tillfälle, då hon efter sin systers död föreslagit sin kung¬ 

lige svåger, att han skulle öfverlåta den moderlösa prinsessan 

Anna i hennes vård; hon hade lofvat att taga denna i dotters 

ställe och insätta henne till sin arfvinge, allt utan att göra intrång 

på faderns rätt att bestämma öfver hennes blifvande förmälning. 

På detta erbjudande hade emellertid konung Johan gifvit ett så 

hånfullt svar, att hon blygdes vid att anföra det; i denna nya an¬ 

gelägenhet måste hon kanske göra sig beredd på något liknande. 

Om hennes plan skulle stranda på ett dylikt afböjande eller pa 

något annat hinder, måste hon inrätta sig därefter, och hon ville 

för sådant fall försäkra kejsaren, att hon i stället pa allt sätt ville 

* Invent. under 13 apr. 1587. Jfr Biatdut, Otiiihus, s. 

Mfr 5. 33 i' 
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gynna ärkeliertig Maximilians kandidatur och skulle söka paverka 

sina anhängare i samma riktning.' 

Konung Johans bref af den i mars fyllde drottningen med 

glädje, och hon använde det genast i sin agitation; hon sände det 

i afskrift till olika magnater och partigängare, både vänner och 

fiender, och hon lät också den påflige nuntien få del af dess inne¬ 

håll. I någon mån hade hon missräknat sig rörande det intr>'ck, 

som det måste göra på adelsfolket; på många håll kände man sig 

i själfva verket stött af den högdragna kyla, som präglade dess 

vändningar.* Det gällde för drottningen att bibringa konung 

Johan något af det jlagrans studium, som hon själf visade i fråga 

om den svenska kandidaturen, och efter ett rådslag med sina för¬ 

trogna inom senaten beslöt hon i början af maj att sända ett för¬ 

nämligt ombud till det svenska hofvet, icke blott som dittills un¬ 

derordnade agenter; hennes val föll på kastellanen af Podlasien 

Marcin Lesniowolski, som i det följande skulle spela en så stor roll 

i de svensk-polska förbindelserna.* Om dennes uppdrag är i enskild¬ 

heter intet närmare bekant; enligt en uppgift frän trovärdigt håll 

skulle han bland annat föreslå, att Sigismund i tid skulle sändas 

till någon fast plats i Kstland.där samtidigt trupper skulle hållas 

redo.' Pörniodligen hade han också att i sammanhang därmed 

‘ Kochtit/ki t. kcjsurcn, Prag 20 mars 13^7 StA Wint. Jfr von Maymk, 31 

och BlAUDIT, Orr^niti. s. f. Jfr också \tiututdfrhrnthtr I], s. 20: 1'utco me¬ 

nar. att drottiihigcn fran början varit Oettr itnliudtn xrt^o men so¬ 

dan besiutit gynna Sigismuml 

* BiAVDiCT, s. 41 f. - C/arnkowski l. kejsaren, s. 1. iy apr. 

15X7. St A Wtrti. 

^ RiAflilvT. s. 72. jfr. s. 43. - - Johannes Rosnowsky t. kejsaren, Wien 18 juni 

1387. St A ITieir •... Hac volubili ct frigida resolut tonc Regina induetu et conipulsa 

pro ultima voluntatis cxpiscatione oratorem suum Castellatium I^odlasensem inc 

pra.*sentc 10 maji ablegavit, nc inposterum quod vel eonsilio vel auxilio deessc 

velit illi eulpa dotur, ct ut sc quam citissiinc wl per litteras explieel vel por ora- 

torem declarct. omniuo urgel et pclit.* 

* BrAVDRT, s. 72, jfr s. 43. — Prottning Annas kreditiv för l.csniowolski 

under 9 maj 1387 i h/vt u/, •Scribit Regina l*oU>ni;c regnum ideiu offerri Sigis- 

mundo nepoti suo se sx-pius significa.sse ct flagrant i studio hoc agere, verum cuui 

nihil hactciiu.s responsuin si t. mitt it Regina super hac re I>. Marti num Lesniowolski, 

ut quod haetenus lilcris apu<l R. M. ncquieral. id muic consequi possit per legat i 

prudentiain. Rogat igitur, ut cadoin fides ipsi iu iiegotiaruin exposilione habeatur 

ac illimet ipsi. si ad esset. 
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Utbedja sig ett bestämdt löfte, att konung Johan ville köpa kro> 

nan åt sin son med Estlands afträdande. 

Emellertid fasthöU drottningen alltjämt vid sin subsidiära 

plan att stifta ett giftermål mellan prinsessan Anna och ärkehertig 

Maximilian, och kort efter Lesniowolskis affärdande erfor hon, 

att deime stod i begrepp att genom ett särskildt ombud förhandla 

om denna sak med konung Johan. Hon skyndade då att genom 

ett särskildt bref till denne stödja denna framställning,’ men om 

sakens vidare utveckling är intet närmare bekant. 

De svenska sändebuden anlände den 31 maj (n. st.) till Danzig’ 

och den 22 juni till Warszawa, där de naturligtvis från första 

stund hade betydelsefulla öfverläggningar med drottningen. De 

försummade för öfrigt icke att utan dröjsmål uppvakta den påflige 

nuntien, till hvilken de öfverlämnade ett af Sigismund utfärdadt 

kreditiv; utan att nämna konui^ Johan utbådo de sig nuntiens 

benägna understöd, och Erik Sparre visade därvid grandissimo 

rispetto et osservanza.* Naturligtvis trädde de på samma sätt i för¬ 

bindelse med de sändebud från andra potentater, som småningom 

anlände, så bland annat med den preussiske länshertigens ombud.* 

Vissa af dessa, åtminstone kejsarens representanter, voro för öfrigt 

utrustade med kreditiv, som möjliggjorde officiella förbindelser 

med de svenska sändebuden.^ 

Till konung Johans valförberedelser hörde också en hänvän¬ 

delse till den turkiske sultanen, som visserligen dessförutan gyn¬ 

nade samma politiska kombination. I ett bref till denne* erinrade 

honom konungen i första hand, hur vid tiden för det sista tron¬ 

skiftet i Turkiet, då efter konung Henriks flykt samtidigt ett nytt 

val stod för dörren i Polen, storvisiren hade gjort en skriftlig hän- 

' BiAUDET. s. 75 f.. jfr 8. 43 f. — Regest i Invenl. under 15 maj 1587. — 

KosnovfskU dt. bref af 8 juni. 

‘ Lisiy Annibaia z Kapui, s. 45 f. 

*s. 49 f. BiaudET, bil. lö (». 79 f.) Jfr Sttntiatnrberit htr, ä. .^7. 

* Albrecht tu Kitlitt m. fl. t. markgrefve Georg Friedrich. König.sberg 29 

juli 1587. BtA Berl. Rep. y, 263. 

^ Kejaar Rudolfs kreditiv för Stan. Pawlowski. Prag it juni 1587. Kop. 

KA A>^msf>r. 

* Odaterad, rätt bristfällig afskrift i Hr. Sparres minncsl>ok II. Man far det 

antagliga datum genom Inveniaruts notis under 18 juli: «Turkcske bref ovh haixb 

lingar. Item Turkens titel. » 

Högsk. Arsskr. XX: J . 5 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



66 HELGE ALMQUIST 

vändelse till konung Johan just rörande den polska valfrågan; 

han hade därvid meddelat, att både sultan Selim i sin sista tid 

och sedermera han själf hade uppmanat polackerna att sätta an> 

tingen någon infödd herre eller också konung Johan på tronen; 

man hade nämligen kunnat hoppas, att det vänskapliga förhål' 

lande, som städse rådt mellan sultanen och konung Sigismund 

August, skulle som ett arf troget förvaltas af dennes svåger. Va¬ 

lets utgång hade emellertid gjort detta uppslag om intet, och ko¬ 

nung Johan hade burit detta med jämnmod, då han i alla fall 

vore ärftlig härskare öfver ett rike, som i ålder och makt kunde 

mäta sig med Polen, och då vid detta tillfälle hans son ännu varit 

minderårig. Han hade anledning att nu åter-med tacksamt sinne 

erinra sig sultanens ådagalagda välvilja och gifna förord; han 

hade nämligen förnummit, att flertalet af den ånyo till val för¬ 

samlade polska adeln åtrådde hans son till konung, och ehuru 

han redan hade denne försörjd med sitt arfrike, som ytterligare 

formerats genom ett stort stycke eröfradt ryskt land, ämnade han 

icke ställa sig afvisande gent emot en sådan önskan, utan fast¬ 

mer å sin sons vägnar tacksamt antaga valet, om det blott icke 

gjordes beroende af obilliga och olidliga villkor. Polackerna å 

sin sida kunde näppeligen finna en lämpligare och värdigare kan¬ 

didat, ty deii unge fursten, Sigismund Augusts systerson, vore 

den ende kvarlefvande manlige ättlingen af Jagellonernas hus, 

hvars utomordentliga välgärningar mot Polen villigt erkändes af 

dettas folk och hvars trohet i vänskap vore känd och vittnad af 

både turkarna och andra Polens grannar. Hans anhängare kunde 

också anföra, att man i sammanhang med ett sadant val lätt kunde 

lösa en mellan Sverige och Polen sväfvande tvistefråga; konung 

Johan och hans son hade nämligen hos den polska kronan ute¬ 

stående fordringar, hvilkas rättmätighet ej kunnat bestridas, men 

hvilkas gäldande trots gifna löften i tjugofem års tid åter och åter 

uppskjutits. Då det under sådana fiirhallanden vore utsikt till 

en allmän samling kring den svenske furstens kandidatur, ville 

konung Johan bedja sultanen att efter sin faders föredöme skänka 

denna sitt bifall och genom sitt förord verka för dess framgång. 

Konungen och hans son skulle vara redobogna att i allt visa sin 

utomordentliga erkänsla, och särskildt skulle Sigismund obrotts¬ 

ligt hålla de nedärfda fördragen mellan Polen och Turkiet. 
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IV. VALRIKSDAGEN. 

I slutet af juni 1587 började Polens magnater och gemena 

sziachta att strömma samman till valfältet vid Warszawa, där de 

hopade politiska motsatserna skulle utjämnas eller föranleda en 

definitiv' och ödesdiger splittring.* 

Sedan ärkebiskopen den 28 juni hållit sitt intåg i hufvudstaden, 

åtföljd af omkring 500 tjänare, under utvecklande af vederbörlig 

ponip och ståt, under festligt spel af hans egen på rådhuset pla¬ 

cerade musikkår, gjorde han följande dag drottningen sin uppvakt¬ 

ning. Om deras möte berättas en anekdot: ärkebiskopen fäste 

sin uppmärksamhet vid en på väggen hängande tafla, Kristus pa 

korset, och frågade, om den verkligen v’ore målad af den unge sv’enske 

fursten, såsom han hört sägas. Drottningen svarade jakande: det 

vore hennes systersons \’erk; men hon tog sig anledning att till- 

lägga, att man i Polen borde vänta honom icke såsom målare, utan 

som konung, och hon bad ärkebiskopen att i niirmet af det jagello- 

niska husets välgärningar stödja dess sak vid det stundande valet.* 

Den 30 juni infaim sig så Polens storkansler och hetman med 

ett stort krigiskt följe till häst och fot, omkring 3,000 man,-och dess¬ 

utom med artilleri; ryttama buro svart soigflor öfver sitt harnesk; 

bland deras höfvitsmän märktes Ernst Weiher och Fahrensbach. 

Detta krigiska intåg innebar ett öppet trots mot kouvokations- 

riksdageus beslut, men det var också en imponerande uppvisning 

af hans maktresurser; livad betydde det så, att hans öppna mot¬ 

ståndare och halfva v'ärmer togo anstöt af hans uppträdande? Hans 

första möte med drottningen tycktes visa, att denna \'ar bland dem, 

som kände sig utmanade eller irriterade, och det synes vara ett 

fullgiltigt bevis på, att de ännu icke haraionistTat sina önskningar 

' Om valfältets topografi: SiKNiAWSKi, s. 27 f. Om ilc olika magnaternas 

läger: HhioivXSTKIN, s. 25a. Jfr också \V. S<»hii:skis populära skiss 

hettnan i Szkict hisioryczne (Warszawa-Krakow icklj. s. i ff) 

^ R^ers diarium. 28, 29 juni. 
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i \'alfrågan eller kommit öfverens om ett gemensamt uppträdande 

— närmandet var troligen inledt, men hade ännu ej satt frukt. Drott¬ 

ningen skall nämligen i upprörd ton hafva beklagat sig öfver kans¬ 

lerns krigiska intåg, som nästan kunde låta henne tro, att hon vore 

belägrad på sitt slott; han hade icke visat försyn vare sig för hennes 

person eller för valfältets helgd. Hon brast i tårar; kanslern sökte 

lugna henne; han hänvnsade som ursäkt till den skymf, som kon- 

vokationsriksdagen beredt honom; han blef själf rörd och lof^'ade 

att icke för sin del komma någon oro åstad; och mötet slutade med. 

att drottningen lade honom det jagelloniska intresset på hjärtat.' 

Då man jämförde kanslerns och hans motståndares mili- 

täriska resurser, fann man att äfven Zborowskipartiet mönstrade 

omkring 3,000 man under vojevodens af Posen befäl; men dessa 

utgjorde icke såsom kanslerns utvalda och väl disciplinerade trupper 

med goda hästar och starkt artilleri, utan bestodo af mer samman- 

rafsadt folk. Äfven andra magnater (såsom furst Konstantin 

Ostrc^ski) * höllo sig med krigiska följen, och krigsbullret ökades \*id 

tillfälle af den talrikt sammanströmmande masuriska szlachtan, den 

omgifvande provinsens befolkning, känd lika mycket för sin fattigdom 

som för sitt bråkiga Ijmne; i sina ståndsbröders t^on voro dessa adels¬ 

män endast rustici, ett slj^s bättre bönder, hvilkas beväjjning med 

spjut och påkar väckte åtlöje.* Redan de provinsiella rivaliteterna 

kunde gifva rik anledning till slagsmål och skärmv^tslingar; därtill 

kommo de religiösa antipatierna och det småningom allt skarpare be¬ 

tonade splitet mellan de olika valkandidatemas anhängare; och dn 

skjutöfningar på öppen gata hörde till muntra adelsmäns vanliga 

nöjen, är det så mycket mindre underligt, att den af konvokations- 

riksdagen utlysta valfriden ständigt blef kränkt. Redan den i juli 

utkämpades ett stort slagsmål mellan en hop masurer och en deras 

belackare, som ropade åt dem att åteivända till plogen; samma dag 

kom det till ett t>-piskt uppträde i)å valfältet: en adelsman får s\ti 

på en annan, som bär sin hatt något på sned; han ropar genast: »jag 

skall hjälpa honom att bära den rätt!», lägger an med sitt gevär 

' Dinria, s, 5Ö. Jfr Hkii)I-;nsti:in, s. 250. 

* Denne anlände 7 juli med flere tusen inan samt »Ji Wagen (leschiitz, 

8 Camel. darauf Turken und Heerpauken». Ra-tUrs diarium. 

^Jfr J. B.AKT«)S/l-;\VK'/, MaZKUSZf-Mn-.itrx. i han.s Slut/jn liif/‘>ryc:ne 1 

liti-rtukie. Ill (Krakow iS8i), s inj fl. 
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och träffar den andre icke i hatten utan i hufvudet. De preussiska 

städernas boigardiplomater kunde sålunda hafva rik anledning att 

anställa betraktelser öh'er skillnaden mellan tysk disciplin och polsk; 

att de själfva kunde råka illa ut för den senare, måste vid riksdagens 

slut staden Danzigs syndicus erfara, då han vid ett tillfälle öfver- 

nimplades af en hetsig maximilianist, som satte en bössa för hans 

bröst under ropet »du svenske hund!» — men han kom undan äf- 

\'entyret med skräcken.^ 

Dylika uppträden bidrc^o endast att alstra den traditionella 

valstämningen, men allvarliga bekymmer måste fylla dem, som icke 

helt voro förblindade af stundens lidelser, då de icke blott sågo de 

båda polska partierna stå väpnade mot hvarandra, utan också från 

början hörde littaver och preussare hota, att de icke ville delt^a i 

det utskrifna gemensamma valet, om man icke först ville afhjälpa 

deras besvär; bland littavcma hördes också ett mummel, att polac¬ 

kerna valt de båda föregående konungarna, nu kunde det vara lit- 

tavernas tur. Främst bland sina besvär hade de för öfrigt satt kraf- 

vet, att man med Littaven skulle återförena de omstridda lands¬ 

delar, som polackerna tillskansat sig vid den stora uppgörelsen 

år 1569, Kiev, Wolhynien, Podolien och Podlasien; därnäst fordrade 

de också, att Lifland skulle inkorporeras i den littaviska rikshalfvan, 

och om det förra krafvet mer framställdes på trots, lågo bakom 

det senare verkligt praktisk-politiska önskemål.^ — Preussarna 

å sin sida sköto i förgrunden sitt gamla yrkande, att med deras öf- 

riga privilegier också indigenatet erkändes såsom en orubblig tag, 

och de fordrade dessutom, att den nye kommgen skulle genom en 

särskild ed förbinda sig att lämna Preussens författning oantastad. 

— Som formell motivering för sitt beslut att tills vidare hålla sig 

borta från \"alfältet kunde både de littaviska och de preussiska stän¬ 

derna hänvisa till, att valfriheten hotades af de båda polska par¬ 

tiernas krigiska rustningar. Splittringen bland deras polska bröder 

tycktes för öfrigt båda godt för deras önskemål, så mycket hellre 

som de å sin sida tidigt nog räckte h\’arandra handen till inbördes 

hjälp och sålunda stärkte sin ställning.® Under valriksdagens första 

^ Dessa episoder äro alla upptecknade i Reders diarium (i juli, zi 

’ Den 9 juli förklarade Httavema, att de ville låta frågaa om dc afsötid* 

rade provinserna falla« men dess bestämdare fordrade tillmötesgående i fraga om 

Lifland. Diaria, s. 64. Jfr HKn>KNSTi;fN, s 

^ Raeders diarium under 30 juni, 9. 14. 20 juli. 
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period beliärskades den offentliga diskussionen till god del af dessa 

littavemas och preussarnas pockande fordringar, af de statsrättsliga 

deduktioner, som försöktes för att stödja eller vederlägga dem, af 

de kompromissförslag, som utarbetades af de olika partiernas under¬ 

handlande deputerade; \'id sidan däraf fortgick också i polackernas 

läger den högröstade tvisten mellan kanslern och lians vedersakare, 

men agitationen i själfva \'alfrågan, röst\’ärfningen för de olika kan¬ 

didaterna bedrefs mindre i det offentliga än genom enskild öfvertal- 

ning och påtryckning. Den gamle Czamkowski hade, draperad i 

den republikanska dygdens mantel, manat till eniga rådslag och till 

ett vist brukande af den nyvnmna friheten: »liberaii sufnus a jugi» 

scrvitutis, gloria et lans sit Deo, non abiäamur itaque gratia Dci!» 

Men då han framställde sig själf såsom ett offer för den förra regi¬ 

mens tyranni, såsom ett misshandladt väm för friheten, utarmad 

ända därhän att lian kände sig som »en flådd ål», måste ett sådant 

tal jlterligare upphetsa, och förbittrade rop blandade sig i parti¬ 

vännernas hyllning, som formades till en önskan: »om vi ändå hade 

många af din dygd ibland oss! 

Förgäfves hade senaten sökt medla mellan de båda tvistande 

polska partierna, säkerligen också hänvisande till nöd\’ändigheteu 

af solidaritet gent emot littavers och preussares hotande kraf; den 

polska adeln var ohjälpligt splittrad, och den inbördes motsatsen, 

fomielt uttiyxkt i erkännandet eller förkastandet af konvokations- 

riksdagens beslut, ledde den 7 juli till det definitiva kojistituerandet 

af två polska \'almenigheter, den ena under kanslerns ledning, den 

andra bestående af Zborowskienias anhängare. Af dessa båda »kret¬ 

sar» {kolä) fick den senare helt naturligt namnet konvokatinnskrctscn 

den förra åter antiko^rcokationskrcisen eller den svarta - dessutom 

bildade som antydt littaver och preussare hvar för sig skilda nie- 

nigheter. Förhandlingarna mellan de olika grupperna fördes genom 

deputationer; endast i senaten höllo deras talmän åtminstone tidvis 

gemensamma öfverläggningar. För kanslems parti, som icke erkände 

konvokationsbesluten, måste det framstå som önskligt och nödigt 

att ingå en ny förening till landsfridens och valfrihetens skydd; de 

förgripliga artiklania i den förra måste naturligt^•is utsöndras, men 

* Diaria, s. 6l f. (4 juli). 

* Häri lAg en auspelning pa de« sorgdräkt, som man i kanslerns omgifning 

annu bar efter konungen. BiHf.SKl» s. 14 
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frågan var, om man för öfrigt åtminstone i sak kunde ankn5rta till 

densamma. Redan den i juli hade man öfverlagt i detta ärende 

och i allmänhet funnit lämpligast att hålla sig till en tidigare före¬ 

bild, 1573 års konstitution;* sedan den stora schismen inträffat, 

upptog man saken till fortsatt dryftande. I denna som i öfriga 

frågor kom det till långvariga kompromissförhandlingar, i hvilka 

särskildt ärkebiskopen lifligt deltog, men båda partierna fasthöUo 

i det längsta vid sina oförenliga ståndpunkter. Sedan littavema 

t^t rollen af opartiska medlare, skulle trätorna omsider leda till 

ett slags uppgörelse (den 12 av^). — men i en situation, som måste 

ställa den i ironisk belysning.* 

Med fr^an om landsfridens garanterande sammanhängde nära 

den konfessionella antagonismen, och inom båda kretsarna sökte na¬ 

turligtvis framför allt biskoparna att afstj^a ett fömyadt fridlysande 

af kättarna; under sina kompositionsförsök ägnade naturligtvis sär¬ 

skildt 'ärkebiskopen nödig omtanke åt denna sak.* Att frågan var 

bräimande, \'isade bland annat en sammanstötning mellan katoliker 

och protestanter i Krakow, hvarom underrättelse kom vid riksd^ens 

början;^ men det måste å andra sidan framhållas, att de rent po¬ 

litiska meningsbrytningarna afgjordt trädde i förgrunden. Pro¬ 

testanterna kände sig visserligen som vanligt hotade af papistemas 

intriger, och man hör talas om rådplägningar dem emellan, \dd hvilka 

kastellanen af Rawa Mikolaj Firlej torde hafva fört ordet och sär¬ 

skildt också preussare och lifländare varit representerade.* Man 

loinde hafva väntat, att dessa skulle anslutit sig till konvokations- 

kretsen, där ju det protestantiska inflytandet var starkast, och att 

de grekisk-ortodoxe under familjen Ostrogskis ledning skulle känt 

sig dragna åt samma håll.® Så blef icke förhållandet, och detta är 

i sig själft ett vittnesbörd om att riksdagen icke hölls i den kon¬ 

fessionella kampens tecken. 

De principiella motsättningarna spelade inom den splittrade 

* Diatia, s. 6o. 

^ Jfr nedan s. 91. 

* Raeders diarium under 17 juli. 

* Lisiy Annibala g Kapui, s. 60 {. 

* Rseders diarium under xo juli. 

•Jfr om de senare Zjukovitj. Se/movaja borba . . . (do 1609 g). Peters¬ 

burg igot, s. I ff. 
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polska riksdagsmenigheten en niindre roll än de personliga; partierna 

hade sin lösen gifven mot eller för Zamoyski såsom »våldsregimens» 

kvarlefvande representant, för eller mot Zborowslriema såsom dess 

främsta offer, för eller mot ett systemskifte, som skulle göra de yt¬ 

tersta till de främsta och de främsta till de yttersta. Zamoyski hade 

från början bestämt sig för en afvaktande och defensiv politik, och 

han höll verkligen sitt löfte till drottningen att icke provocera ett 

vapenskifte med motståndame.' Han hade uppgifvit tanken att 

söka leda valet på den aflidne konungens hus, och om han också 

var besluten att förhindra den österrikiska dynastins triumf, för det 

fall att krigshotet från turkarna och den allmänna misstron mot 

tyskarna icke skulle verka tillräckligt starkt, afhöll han sig dock 

från att utgifva en lösen till förmån för någon af de öfriga kan¬ 

didaterna. Då han den 8 juli för första gången lämnade sitt läger 

och uppträdde i antikonvokationskretsen, förklarade han genast 

sin villighet att underkasta sig senatens afgörande i tvisten med 

motpartiet.* Två veckor senare inställde han sig ånyo i båda 

kretsarna och lät föreläsa en försvarsskrift, i hvilken han sökte 

vederlägga sina belackares öppna eller förstuckna anklagelser 

och förklarade sin ställning till konung Stefans förhatade regim. 

Han betygade till en början, att han aldrig skulle inställt sig 

till riksdagen, utan stannat vid rikets gränser för att värna dem 

mot opålitliga grannar, om han icke måst befara nya anlopp mot 

sin myndighet som riksämbetsman och annan förföljelse: kon- 

vokationsbesluten hade varit lika otjänliga för landsfriden som 

kränkande för rättskänslan. Man beskvllde honom för att med 

beräkning hafva intagit en hotande position på valfältet, men 

i själfva verket hade man icke lämnat någon annan plats öfrig. 

Man anklagade honom för att hafva fört med sig stycken från 

kronans slott, men man kunde lätt öfvertyga sig, att de hade helt 

annat ursprung. Man droge sig icke för att påstå, att han 

^ Den 4 juli omtalas krigiska demonstrationer frän Gorkas sida; om kanslern 

åter heter det (visserligen i en partiväns mun): »Han e contrario håller sig stilla» 

finner sig tåligt i alla utmanande ord och säger, att han ej vill gifva motpartiet 

anledning till våldsamheter.» Diaria, s. 62. Ra?dcrs diarium (8 juli). JfrHUIDFN- 

STEIN» s. 250. “ Zamoyskis passiva hållning, hans tvekan att öppet kämpa for 

ordningen mot magnatanarkin kritiseras från principiell synpunkt af Bour/.ynski, 

Dziejc Polski, s. 324 ff. 

^ Diaria. s. O3. Jfr Huiih:nsti:in, s. 131. 
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besoldade sitt följe af medel tagna ur statens kassa, men man 

aktade sig att åberopa dennas räkenskaper; i själfva verket be¬ 

stode samma följe dels af vänner dels af folk, som han legt med 

egna medel. Han kunde tillägga, att han långt ifrån att se sig 

till godo på statens bekostnad tvärtom vid tillfälle själf besoldat 

trupper till dess tjänst; han hade själf aldrig ordat därom eller 

utkräft godtgörelse. Man talade om vissa förgripliga bref, som 

han skulle skrifvit till starosten af Krakow och till adeln i San- 

domir; hvarför företedde man dem icke till bevisning? Man till- 

skrefve honom hemliga underhandlingar med turkarna och talade 

särskildt om en fasttagen brefdragare; hvarför hölle man undan 

denne och hans post? Man hade vidare utspridt, att han med prak¬ 

tiker sökte skaffa en medlem af ätten Batori kronan, men han 

hade i själfva verket ingen sådan tanke; han visste fullväl, hvad 

han vore skyldig fäderneslandet och hvad han vore skyldig sin 

släkt. — Han började sedan tala om sitt förhållande till konung 

Stefan och beklagade de orättvisa omdömena öfver denne; man 

talade om det armatum judicium, som Zborowskiema undeigått, 

men man förtege dessas stämplingar och ogärningar. Konungen 

hade måst tänka på sin säkerhet men hade icke låtit våld gå 

före rätt; libera vox hade medgifvits en hvar, och Krzysztof Zbo- 

rowskis sakförare hade ingalunda utsatts för någon förföljelse. 

Domen öfver den nämnde hade tillkommit med ridderskapets 

vetskap, och endast några enskilda hade protesterat utan att 

kunna samla ett enda helt vojevodskap kring en sådan protest. 

För egen del betygade Zamoyski, att den krakowska adelns inter- 

cession med åtföljande borgensanbud för sent kommit till hans 

vetskap; i annat fall skulle han hafva afstått från exekutionen.* 

Om kanslerns hållning sålunda omöjligt kan kallas utmanande, 

var han å andra sidan naturligtvis icke sinnad att lämna sina mot¬ 

ståndare fritt spel och ännu mindre tillåta något slags väpnad ter¬ 

rorism. Men dessa visade sig från början ganska stridslystna, och 

deras själfmedvetenhet hade ytterligare stärkts, sedan kastellanen 

af Gnesen Jan Zborowski (den 13 juli) inställt sig med ett betyd¬ 

ligt militärt följe.* Den 15 juli företogo de en krigisk demonstration 

på valfältet, och då Zamoyski och furst Konstantin Ostrogski be- 

' Diaria, sid. 160 ff. {2z juli). 

* Rsd«ts diarium (13 juU). 
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svarade utmaningen genom att också låta sina skaror rycka ut ur 

lägren, tycktes det icke vara långt till en blodig uppgörelse: de båda 

härarna stodo i sl^ordning emot hvarandra ända till mörkrets in¬ 

brott, men man lyssnade trots allt till senatorernas fredsmaningar. 

Den nyss anlände spanske ambassadören, som bevittnade den spän¬ 

nande episoden, skall hafva yttrat, att han aldrig trott något så¬ 

dant vara möjligt: två härar, som i full rustning sett hvarandra i 

hvitögat, hade ändock icke drabbat samman. Kanslern betygade, 

att lian endast tänkte på försvar mot sina förklarade fiender, och 

skall med ett visst patos hafva tillagt, att han vore beredd att gifva 

sitt enda bam till gisslan för sina fredliga afsikter. Ostrogski åter 

lät förstå, att han ställde sig neutral i de båda partiernas träta, 

men vore beredd att ingripa mot den, som uppträdde såsom frids¬ 

st örare och finge orätt af senaten.* 

Dylika uppträden bådade icke godt för de under senatens med¬ 

ling fortsatta kompomissförhandlingama, som särskildt kommit att 

röra sig om Zamoyskis hetnianskap och om stormarskalken Opa- 

linskis jurisdiktion: i Zborowskiemas krets ville man helst afsätta 

den förre och undandraga sig den seiiares myndighet. Man kom där¬ 

vid in på den redan vid konvokationsriksdagen diskuterade frågan 

om hetmansämbetets rättsliga karakter; från intransigent håll gjordes 

gällande, att Zamoyskis åtkomst till detta varit tämligen tvifvel- 

aktig och att han i hvarje fall icke kunde förena det med kanslers- 

\’ärdigheten. Man \’ände emot honom ett hans eget >1:trande, att 

han inställt sig vid riksdagen i syfte att förhindra, ne quid rcspiih- 

lica dctrimcnti capiat\ det finge icke blifva en vana, att hetmaner 

med diktatorslater och väpnad makt trängde en konung på den väl¬ 

jande szlachtan! Jled sådana aigument nedtystades de, som i den 

nj^a fridsföreningen ville insmyga ett förbehåll til) kanslerns fromma, 

och då senaten i sina medlingsförstik talade för en dylik formel 

och därjämte häfdade stormarskalkens judiciella befogenheter, af- 

visade man den under förklaring, att man alltjämt måste fasthålla 

vid konvokationsbesluten.- 

I Zborowskiemas krets stadgades alltmer öfvertygelsen, att 

senaten med ärkebiskopen i spetsen låtit helt vinna sig för kanslerns 

syften och dämied förrådt frihetens sak. Man beskyllde den öppet 

‘ 11., (15 jiili). 

"^Dinria. ss. 159 f.. 163 (21 och 23 juli). 
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för att med flit draga ut på tiden med den listiga baktanken, att 

den oppositionella adeln skulle i allt större antal resa sin väg, och 

man började lyssna till de röster, som kräfde, att frihetens vänner 

skulle taga sin sak i egen hand och skaffa sig rätt genom ett utom¬ 

ordentligt och summariskt förfarande — proklamerandet af rokosz.^ 

Det var en lösen, som måste komma en frihetsväns hjärta att klap¬ 

pa hastigare, af en glädje som dock blandades med farh^or för 

själfs\^åldets utsväfningar, och det var tydligt, att man också måste 

tänka på kanslerns väpnade makt. Den 24 och 25 juli förkunnade 

man i budskap till ärkebiskopen liksom till littaver och preussare 

sin föresats att samlas till rokosz; de senare sökte man särskildt 

locka till deltagande med löftet, att deras besvär på det sättet snab¬ 

bast och säkrast skulle afhjälpas, och i demagogisk beräkning ma¬ 

nade man öfver hufvud de stora herrarna att lö^ifva alla adliga, 

som de hölle i sm tjänst.* Den 27 juli mottog man en senatsde- 

putation, som enträget afrådde det re^’olutionära steget: det kunde 

icke försvaras med hänvisning vare sig till rätt eller sed, och själfva 

ordet rokosz vore opolskt; det skulle endast leda till sådana tumtd- 

tuarii acius, som visat sig draga fördärf öfver andra folk. Saken gjor¬ 

des icke bättre däraf, att man sökte locka till sig andras tjänare 

och vänner för att stärka sin egen maktställning, och det vore i 

sig själft mindre försvarligt, att man skridit till sådana beslut utan 

att bek>'mra sig om senatens myndighet och den större menighetens 

åsikt; senatorerna hade i hvarje fall ansett sig böra höja varningens 

röst i anslutning till rådsedens ord ora deras skyldighet att quicquid 

fiocivutn Reipublica avertere, och de vore för öfrigt redo att utan 

tidsutdräkt pröfva olika parters besvär, liksom de dittills gjort allt 

för att skapa enighet mellan partierna.® Med liknande förmaningar 

‘Jfr om detta begrepp A. Rembowski, Konfederncyn i rokosz (jra uppl., 

Warszawa 1896) passim, och min uppsats Polskt undtr Sigts- 

mnnd III, passim. Heidensteins definition (s. 252) är för öfrigt träffande: 

»Ed res et vox ex Ungaria petita. ... Non modoenim magistratuum senatorumque 

ac privatorum verum familiarium etiam clientium et patroiiorum ut discrimine 

ita reverentia omni sublata, cum pari jure annati universi conveniunt; iinpctu 

magis ac seditlone quam consiUo res geritur.> J fr rokoszanernas bud¬ 

skap till preussarna (R®ders diarium 27 juli): . Welcher Ilcrr auch Dieiier 

hette, so Bdelleute weren, dieselbe wolt er los lassen, das sie zu ihren Briicieru tre- 

teu uiid ibrer Freibctt braueben möchten.» 

^ Diaria, s. 164 f. Rseders diarium. Jfr Sieniawski. s. 33. 

s. 165. 
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vände sig senaten också till preussare och (såsom man säkert kan 

antaga) littaver,* och i själfva verket vann konvokationspartiets 

revolutionära lösen icke anklang på någotdera hållet: littavema 

förklarade den 27 juli genom en särskild deputation, att de allt¬ 

jämt måste hålla sig afsides, tills deras besvär blifvit vederbörligen 

pröfvade och afhjälpta,* och preussarna, som fasthöllo vid samma 

principiella ståndpunkt, manade orosmärmen att fatta saniora consilia 

och icke i missaktning för senaten afsöndra sig med ett farligt re\’o- 

lutionsprogram.® 

Hur uppjagade partilidelserna voro, visade sig samma dag 

ånyo: icke nog med att en andlig ur den kujaviske biskopens svit 

blef nedskjuten och förhandlingsplatsen därigenom vanhelgad, Za- 

moyski företog en ny militärisk demonstration på valfältet, och Zbo- 

rowskiema besvarade den; äfven furst Konstantin Ostrogski mön¬ 

strade sitt följe. Liksom den 15 juli syntes ett vapenskifte vara 

öfverhängande, men liksom då förblefvo härarna hela dagen stående 

i overksaniliet niidt emot hvarandra, medan senatorerna manade 

till fred och förlikning.* Kanslern skall senare hafva kallat det hela 

^ Kur preussarnas del: Kaeders diarium under 27 juli. 

* Diaria, s. i6(>. 

^ K^eders cliarintn (27 juli). 

* Dtatta. s. 1O6. • - Kteders diarium (under 27 juli): »... .Als man mit sol- 

eben OcdankcD umbgangcn, ist elo Gesc'brei kommen, dass der Canaler mit scineni 

Volke aufbreche und in voller Schlachtordnung zuni C bollo zuge; desgleicben 

zögon ihin die Zborowianer mit gewapueter Hand und voller Scblacbtordnung ent- 

kegen; ist also ein Aufsteben unter den Preusvhen Stendern erfolget. Den gan- 

/.cn Tag sind beide widervvertige Heere in voller Sohlavhtordnung gestanden. Die 

Herren Kcthc der Cronc fleissige Unterbandlung gefloben mit Vormanunge, das 

der ganzen Crone Wolf art darauf stunde. so ein intestinum hellum unter ihnen 

erreget; haben also beide Part aufgcbalten so laiig, bis der Abend heran kommen, 

und als es zimlich schon bchandelt gewescn. hat doch kein Part erst wollen abzihen. 

Beide Haiifen haben auf ein Buchscnschuss auf einander gehalten. Gott hat seine 

Gen ad geben. das es on Blutvorgissen den Tng ubgangen. allein dem Coiauschen 

Bischofc i.st scin Canzler. ein Canonieus, im Cliollu erschossen. ehe doch die beiden 

Kriegeshoor aiigezogon. Zwischen beiden Parteien i st ein Anstånd gemacht bis 

auf die Nfitwoche. Die Zborowianor sind storkor gewcsen als der Herr Canzler. 

aber es haben auf allen Seiten des Marschalks, Woiwoden von Kyof und 

anclerer Herren Flaufen gewartet. *So bald Zborofiani vom Berge gezogen in das 

Grundichen, da der Canzler lag. so betten allo Haufen ihr gross Gesebiitz lassen 

abgehcn; hat also der Canzler im guten Vorteil gelegen, aber Wind und Sonne ins 

Gcsichte gehabt. In die.scm Tumult ist das Rakuss g.tr vorgessen, das doch den 

Tag angehen het sr)llen. ^ 
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en komedi och yttrat, att om han tmder liknande förhållanden icke 

låtit det komma till strid med ryssar eller tatarer, han skulle hafva 

dömt sig själf att med gissel jagas tillbaka till lägret, men i detta 

fall hade han icke velat utgjuta landsmäns blod, utan lyssnat till 

senatorernas förmaningar.* 

Då sålunda planen att proklamera rokosz på olika håll väckte 

anstöt och Zamoyski ånyo demonstrerat sin krigsberedskap, blef 

den af konvokationspartiet uppgifven, och i ett nytt budskap till 

ärkebiskop och senat anhöll man (28 juli), att den åtminstone icke 

måtte utläggas till ondo, då den endast afsett en sammanslutning 

i nya former med senaten ad vtdnera Reipublicfc curanda. Man mottog 

ett svar, hållet i samma försonliga ton: senaten v'ore just sysselsatt 

med rådplägning om vissa frågor, som framför andra kräfde ett 

snart afgörande, däribland säkerställandet af de h^a riksämbetenas 

myndighet; åtminstone en af marskalkerna borde alltid vara när> 

varande vid hofv^et lika väl som residerande senatorer till fastställdt 

antal, men å andra sidan borde kanslersämbetenas anspråk hållas 

inom tillbörliga gränser. Andra reformförslag måste uppskjutas 

och kunde lämpligen af särskilda deputerade förberedas till afgö¬ 

rande på krönii^riksdagen; senaten ans^e nämligen, att konunga- 

v’alet borde företagas redan inom den närmaste veckan. — I den 

mån detta förslag riktade sin udd mot 2^moyskis maktställning, 

måste det naturligtvis vara konvokationsmännen till behag, men 

för öfrigt ignorerade det upi)enbarligen dessas kraf, att alla besvär 

skulle afhjälpas före konungavalet. Och kronmarskalken begagnade 

tillfället att skarpt tadla deras hela uppträdande.’ 

Det S3mes uppenbart, att konvokationsmännens visserligen 

återtagna revolutionära lösen minskat sympatierna för dem hos 

de senatorer, som stått närmast neutrala i partistriden,^ och det vi¬ 

sade sig, att icke ens deras vänner bland senatorerna hörsammade 

en inbjudning att inställa sig i deras krets; svaren inneburo rent 

i Onamod t. onämnd arkehärtig (fönnodl. Strein t. ärkeh. Mathias) Warszawa i 

aug. 1587 StA — Den 27 juli antändes, möjligen pd Kamkowskis anstif¬ 

tan, den dittills använda gemensamma församlingslokalen och en ny 

byggdes närmare Zbc^owskicmas läger. Striden om platsen för valet .skulle däri¬ 

genom undanrödjas. Rsders diarium (27 juli); HKiDKNSXiiCN, s. 232: 

• Diaria. 8. 167 f. 

^Jfr SIKNIAWSKI, s. 35. 
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afslag eller halfva löften. Man mottog i stället (den 29 juli) ett å 

senatens vägnar affärdadt budskap af innehåll, att denna på de 

främmande sändebudens enträgna begäran ansett sig böra tillsätta 

ett utskott af 7 personer, som skulle höra dessas andraganden; en 

sådan åtgärd vore visserligen contra consuetudinem, men påkallad 

af situationen, och det stode för öfrigt en hvar fritt att inställa sig 

som åhörare. Konvokationsmännens svar blef, att senatens beslut 

innebure ett rubbande af den lämpliga ordningen för ärendenas be¬ 

handling och att det dessutom illa förlikte sig med folkrättens bud: 

de främmande potentaterna kunde med rätta begära, att deras om¬ 

bud blefve mottagna in aniplissima hominum corona, och icke in 

aliquo loco peculiari. Men man såge däri endast en ny usurpation 

af några pliktförgätna senatorer, hvilka omöjligt kunde betecknas 

som integritas senatus, och man gjorde sig beredd att varna de främ¬ 

mande sändebuden för att följa en så tvifvelaktig inbjudan.* 

Följande dag (den 30 juli) bragte senatorerna ånyo samma fråga 

på tal genom en ny beskickning: de sade sig någorlunda veta, hvad 

folkrätten föreskref i fråga om främmande sändebuds mottagande, 

men i detta fall hade dessa själfva yttrat betänkligheter och hellre 

velat tala inför ett utskott än uppträda intcr armatas acies. För öf¬ 

rigt hade senatorerna modifierat sin ståndpunkt därhän, att de nu 

föreslogo konvokationskretsen att också för sin del utse medlemmar 

af detta utskott, och de anförde som en ytterligare fördel med en 

sådan anordning, att på detta sätt icke hela ridderskapet beliöfde 

sätta till tid, som bättre kunde användas på andra ärenden, såsom 

besvärens uppsättande och diskuterande. För öfrigt gjorde de gäl¬ 

lande, att valet icke kunde företagas på en plats, som \’anhelgats 

genom blodsutgjutelse, så mycket hellre som den på intet sätt vore 

lagligen fastställd eller allmänt godtagen; man borde därför öfver- 

låta åt niaiskalkema’ att välja en annan lämplig lokalitet för valet. 

Slutligen beklagade de sig öfver de utlåtelser, som konvokations- 

männen senast haft om sina »äldre bröder» i senaten, och uttryckte 

en önskan, att de i stället ville göra rättvisa åt deras redliga 

och fosterländska afsikter och städse förhandla in caritate fraierna. 

Alla dessa föreställningar kunde dock icke rubba konvokationskret- 

^ Diaria, s, 169 f., jfr s. 65. 

^ Det är bekant, att marskalksumbetet innebar befogenbeten att fastställa alla 

ordningsföreskrifter i detta och andra fall. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEX POLITISKA KRISEN I POLEN 1587 79 

sens ståndpunkt, som ånyo motiverades med lämplig retorik; för att 

emellertid visa något tillmötesgående lät man förstå, att man icke 

skulle visa sig alldeles förhärdad, om de konvokationsvänliga sena¬ 

torerna och littavema förenade sig i yrkandet på en annan plats 

för Öfverläggnii^ama.* 

I de båda omtvistade frågorna hade senatens majoritet hela 

tiden handlat i samförstånd med konvokationsmotståndama, som 

aiisågo sig själfva nog starka och sina antagonister nog diskredi¬ 

terade, för att de skulle våga ett afgörande steg mot valet. Det är 

möjligt, att Zamoyski och drottning Anna hade sina särskilda be¬ 

räkningar med åtgärden att hänvisa de främmande sändebuden till 

ett utskott af ständerna; vid de allmänna öfverläggnii^ama härom 

sNmes man i hvarje fall icke hafva anfört några skäl för sekretess 

utan endast framhållit hänsynen till det allmänna lugnet och sände¬ 

budens säkerhet, liksom också fördelen af att samtidigt kunna de¬ 

battera besvären.’ Det synes emellertid säkert, att de främmande 

sändebuden själfv'a gjort svårigheter i fråga om förslaget, och för¬ 

modligen låg däri en af anledningarna till att det fattade beslutet gick 

om intet.® — Man afvaktade i första hand svaret från konvoka- 

tionskretsen, men den 31 juli beslöt man att sätta en frist för me¬ 

ningsutbytet: efter förloppet af ytterligare två dagar, som kunde ägnas 

åt besvärens pröfvande, skulle man den (3 aug.) skrida till afgörande 

i den bräimande frågan och antingen omedelbart kalla de främmande 

sändebuden till audiens eller ock formligen besluta riksdagens afslu- 

tande och valets uppskjutande till en annan tidpunkt. Detta be¬ 

slut delgafs omedelbart konvokationsvännema, och ett nytt tillfälle 

att ut\’eckla politisk retorik var därmed gifvet: man talade med be- 

skärmelser om lidelsemas och tvedräktens onda följder och tolkade 

dem som ett straff af Gud, som i sin onåd icke kallat någon till 

situationens herre, någon hoftio senex, vir consilii, vir bcllator. Den 

samtidigt framförda inbjudan att deltaga i det nämnda afgörandet 

‘ Diaria, s. 171 ff. 

Mb.. s. 63. 

^ »Sonst ist von Vorhörung der Gesaiiten gcredet» dan vor ctzlichcii Tagen 

den Gesanten angeniuet, ib re Werbung vor gewissen Dcputaten abzulegen; sie 

haben aber eintrechtig sicb erkleret» das sie dcssen von ib ren Herren kein Bephel, 

sondem solten ibre Werbong vor dem ganzcu Keichsrath fiirbringen; wolte man 

sie aber nicbts offentlicb hören, so wolten sie da von ziben ». Kieilers diarium un¬ 

der 31 juli. 
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liksom i pröfningen af bes\'ären kunde icke väcka någon entusiasm 

bland konvokationsvännema; de svarade med ett upprepande af 

sin ståndpunkt — och med en motsvarande inbjudan till sina an¬ 

tagonister att i stället besöka dem.* 

Under den utsatta väntetiden sysselsatte sig konvokations- 

motståndarna särskildt med de från kvartatruppema^ inkomna 

gravamina, bland annat rörande soldens utbetalande, och de be- 

slöto att uppfylla deras önskemål, visserligen under uttryckligt be¬ 

tonande af hetmanens Inliga befälsrätt och vigore praseiUis conven- 

lus, non aulem convocaiionis.^ Samtidigt fortsatte man också för¬ 

handlingarna både med konvokationsvännema och med littavema, 

hvilka senare alltjämt sköto fr^an om Lifland i förgrunden och 

länge vidhållit sitt kraf, att polackerna skulle vara uteslutna från 

rikslandets fÖrv'altning. Man hade ändtligen preliminärt enat sig 

om att halfva rikslandet i hvarje fall skuUe vara utlamnadt åt lit- 

taverna och att den blif\’ande konungen skulle äga att afgöra, om 

den andra halfvan skulle förbehållas polackerna eller lifländarna. 

Men då det gällde att gifva denna öfverenskommelse skriftlig form, 

ref man upp striden om dess detaljer, och därmed minskades kon- 

vokationsmotståndarnas förhoppning, att deras litta\’iska bröder 

omsider skulle söka deras gemenskap och för sin del medverka till 

ett enigt konungaval.* — Då sedan på utsatt dag (den 3 aug.) 

det afgörande beslutet skulle fattas, hemställde ridderskapet till 

senaten, att man omedelbart skulle skrida till den påflige legatens 

mkallande, men de mer betänksamma »äldre bröderna » genoradrefvo 

en dags uppskof och ville för öfrigt göra gällande, att själfva val¬ 

handlingen i hvarje fall icke borde företagas, iiman alla besvär pröf- 

vats och afhjälpts. Följande dag förnyades den gjorda propositionen,* 

men med lika litet resultat som förut: både littaver och konvoka- 

tionsvänner hade nämligen inställt sig i stort antal och ir^repo med 

* Ib. SS. 67. 173 f. 

* Se om dessa min uppsats ^Tolskt under Sigismund ///», 

(Hist. Tidskr. 1912), s. 176 

* Diaria, s. 70. Att sätta beslutet i verkställighet var tydligen icke sä lätt 

Frågan återkommer under den närmaste lideu. 

^ Rsders diarium under 30 juli, — Diana, s. 70. 

^ Den päflige legaten hade du redan förberedts på sitt inkallande, v. Maykk. 

3- 5.> 
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sina protester fönnrrande i diskussionen; många ville förhindra de 

senares tillträde, och detta åter upptogs från deras sida som en pub- 

lica iniuria. Från båda hållen visade man dock en viss god vilja 

att söka en tillfredsställande formel för valförrättningens fridlj^sande, 

hvarsnd Zamoyskis anhängare voro villiga att upptaga en mängd 

bestämmelser ur konvokationsakten, men naturligt\’is utan att er¬ 

känna dennas rättskraft; ett däråt syftande förslag öfverlämnades åt 

littavema och vann dessas bifall. I den andra kretsen åter höjde 

nian vid första tillfälle ånyo konfederationsakten såsom fälttecken 

och kräfde i hvarje fall, att kanslern med sin väpnade hop skulle 

draga sig så låi^ som möjligt tillbaka från öfverläggningsplatsen. 

Om sålunda senatorerna (med undantag af Gorka), konvokations- 

motståndama och littavema i stort sedt voro ense om att valfridens 

utlysande måste framstå scm den närmaste och angelägnaste om¬ 

sorgen, gjorde deras antagonister icke blott svårigheter i fråga om 

den formel, som borde användas: de gjorde dessutom anspråk på 

att före allt annat få sina besvär pröfvade. De Öfversände den 5 

aug. den långa listan på sina gravamina,‘ men då fråga blef om 

dessas uppläsande, möttes de från alla håll af protester, och på ett 

bullersamt sammanträde af senatorerna kämpade (k)rka ensam för 

konvokaticnsvännernas ståndpunkt.* 

Tvisten om dessa frågor fortsattes följande dag (den 6 aug.), 

då ett nytt sammanträde af senat och ridderskap från båda par¬ 

tierna hölls och då man till sist också skred till omröstning i kon- 

federationsfrågan. Oorka skildrade vältaligt vådorna för friheten 

af en fridl>’sning, scm skulle utrusta marskalkerna med en långt 

gående befcgenhet såscm ordningens upprätthållare, och han stöddes 

i viss mån af ett par littaviska senatorer (Mikolaj Krzysztof Radziwill 

och Albert Radziwill), som först och främst ville hafvaZamoyskis 

trupper aflägsnade — ett kraf, som framkallade det medlingsförslaget, 

alt efter skedd fridlysning valfältets rensande från väpnad makt 

^kulle upptagas främst bland de till diskussion framlagda gravamina. 

' Radiers diarium under 5 aug.: »Simlt dic Preui>i(cii abermnl im Chollo ge- 

wesen in Meinung ihrc Gravamina 7.u urgiren, haben aber zu kciner Audientr, kom* 

men mögen. den die Ritterschaft einc Schrieft in die 27 Bogen von 300 Artickelii 

der (fravaminum iibergebeu, wclche vorlo.scu und davou discurriret». Dcti 

ikfnarc uppgiften beriktigas af framstänniiigeii i Dtaria, s. 75. 

-Diaria, ss. 75, 177. 

GöUh. Hvi^sk. Ar%%kf. XX: 2 <> 
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Inom ridderskapet formulerade furst Konstantin Ostrogski kon\'oka- 

tionsmotståndamas ståndpunkt och häfdade i anslutning till sen¬ 

tensen regc in seditionibus opus csse, att konungavalet icke längre 

borde uppskjutas. Han erinrade därvdd om exempel från antiken, 

om striden mellan Pompeius och Caesar, då de bästa medborgarna 

endast i monarkiens återupprättande sågo ett botemedel mot sön¬ 

derslitande odia intcslina, och han anförde analogier från den mänsk¬ 

liga organismen, för h^’ilken nmi infectum cor atä ccrebrum innebure 

garanti för allmänt välbefinnande. Han hade intet att invända mot 

yrkandet, att också besvären skulle pröfvas och afhjälpas, blott denna 

procedur icke undansköte konungavalet, men han häfdade, att detta 

värf i första hand borde öfverlåtas åt särskilda deputerade. — Kon- 

vokationsvännemas talman nöjde sig med att i korthet formulera 

deras kända ståndpunkt under instämmande med Gorka och de båda 

Httaviska senatorerna. 

Hur uppjagade lidelserna voro, framgår bäst af en typisk episod, 

som väckte stort uppseende och icke blef utan följder för hela \'al- 

stridens gång — för öfrigt en ny uppvisning från Czarnkowskis sida 

af okuflig trätolystnad och äktpolskt sinnelag. Den gamle parti¬ 

mannen kunde icke sitta tyst, då hans fiende voje\’oden af Maso- 

vien, Stanislaw Kryski, börjat angripa konfederationen såsom olaglig 

och såsom en för svag fridsgaranti; han tog sig anledning, att väcka 

på tal sina privata klagomål, främst den oförrätt, som han menade 

sig hafva lidit från vojevodens sida, då denne intrigerat från honom 

en starosti, och han ropade patetiskt: ille eripuit mihi bolumciau- 

cibus! Då den andre började tala om sin kgitimo jure för^-ärfvade 

besittning, svarade han med en hotelse att själf skaffa sig rättvisa; 

på särskild audiens inför senaten talade han i samma anda och lät 

skakande sin käpp förstå, att han fast gammal och blind skulle veta 

försvara sig; om icke annat hade han en son, som kunde träda i 

sin faders ställe! Den unge Czamkowski lät icke maningen förklinga 

ohörd: han reste sig genast med handen på sabeln och utmanade 

Kr\’ski; han kände sig visserligen som David inför Goliat, men hvad 

brydde honom sådant, när det gällde att hämnas en oförrätt! Men 

vojevoden afvisade högdraget en sådan fönnätenhet emot en af rikets 

dignitärer; han hänvi.sade i stället den unge Czarnkowski till sin 

egen son, som stode redo att i mer jämnt si>el göra upp trätan. — 

Knai)pt hade oron lagt .sig efter detta uppträde, förrän det kom 
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till en sanmianstötning mellan Gorka och ärkebiskopen; då den senare 
efter voteringen oni fridlysningen på vanligt sätt beklagade sig öfver 
indragandet af krigsfolk på valfältet, frågade Gorka med hänsyft¬ 
ning på Zamoyski, hvem som då i själfva verket gifvit det dåliga 
exemplet. Och då ärkebiskopen s\'aTade med att skjuta den egent¬ 
liga skulden på honom och Zborowskiema, riktade han ett häftigt 
angrepp mot den vankeln:odige prelaten: hade deime verkligen glömt 
Zamoyskis utmanande uppträdande och Gorkas anbud att draga 
sitt folk tillbaka, hade han ändrat sin tidigare uppfattning af dessa 
ting, och hade han förgätit skriftens ord: sU vesirum verbum est, 
est, non, non?' 

Dessa stormiga uppträden måste gifva ärkebiskopen med se¬ 
natens majoritet en stark afsmak för öfverl^gningar af liknande 
slag i den af motpartiet öfversväimnade antikonvokationskretsen, 
och följande dag (den 7 aug.) höllo en mängd senatorer ett möte, 
där de diskuterade situationens vådor. Sedan stormarskalken med 
beklagande erinrat om de sista dagarnas händelser och framhållit, 
att endast tre dagar återstodo af riksdagens lagliga sessionstid, fram¬ 
trädde Zamoyski för att betyga sin redobegenhet att medverka till 
enighetens återställande och att stå till svars gent emot alla öppet 
och lugnt framställda klagomål; däremot brännmärkte han försöken* 
att genom paskiller och annat bakdanteri konur.a honom till lifs. 
I den följande diskussionen kom man till enighet om att man icke 
vidare med tr>'gghet kunde besöka någon af de båda stora kretsarna, 
där de tongifvande alltmer endast syntes eftersträfva licenlia et im- 
puniias maledicendi', man erinrade, hurusom i liknande situationer 
under föregående interregna de välsinnade sett sig drifna till sepa¬ 
ration, och man beslöt att handla på samma sätt, att upprätta en 
ny krets, där man i lugn och ro kunde öfverlägga och besluta, om 
man borde skrida till konungaval eller formligen uppskjuta detta. Från 
denna tid har man sålunda att tala om ännu ett parti, som lämp¬ 
ligen kunde kallas senatskretsen, ehuru det naturligtvis kom att 
bestå af andra än senatorer; den preussiske dagboksantecknaren’ 

‘ Dtaria. ss. 75 ff.. 177 H. V. Mayer, s. 53 (oriktigt datum). BlEWKl, s. 37 f. 

‘Reders diarium under 12 aug. (Canzlerscbollo, der Zborofiauer Chollo, der 

Neutralisten Cbollo).— Vid ett sammanträde den 9 aug. bade biskopen (af Kubn) 

gifvit en skildring af skismen. Han bade »beklaget die grosse Spaltuug und Uneinic- 

keit der Stender, dabci vormeldet, das die zwo alten Cbollo beide vorworfen, und 
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använder emellertid en annan terminologi, i det att han vid sidan 

af kanslerns kolo och Zborovianernas kolo anför den nya under 

namnet de neutrales kolo.^ 

Det gällde att samla så många som möjligt i den nya kretsen, 

som verkade attraherande genom ärkebiskopens och senatsfler- 

talets auktoritet, och man vände sig särskildt, med löften om 

alla gravaminas afhjälpande, till littaver och preussare, som ju 

aldrig anslutit sig till någon af de båda äldre kretsarna, men i 

längden kunde vänta sig olägenheter af en fullkomlig isolering. 

Från littavemas sida svarades emellertid {den 8 aug.), att de vis¬ 

serligen icke kunde annat än ogilla de uppträden, som ledt till 

olika senatorers förolämpande, men ansågo sig kunna skrifva myc¬ 

ket på själfva den tillspetsade situationens konto; och för öfrigt 

önskade man äfven bland konvokationsvännema göra slut på 

dylika excesser. De kunde icke förena sig med ett parti, som för 

valhandlingen tycktes vilja välja en ny plats, utan stöd af mar- 

skalksämbetets auktoritet och dittills iakttagen ordning, och de 

måste för sin del hålla på, att konfederationen gärna kunde få 

åberopas vid den nya fridlysningen.^ Om littavema sålunda 

närmast tycktes sympatisera med konvokationsvännema, var 

stämningen bland preussarna mer gynnsam för det nya partiet: 

om också somliga sköto undan frågan med den intetsägande frasen, 

att de ville följa maior pars et optima consilia, gjorde andra ener¬ 

giskt gällande, att man genom sin isolering löpte fara att förlora 

hvarje inflytande pä valet, hvarjämte man ju fått hopp om af¬ 

hjälpande af sina besvär.® Men man uppsköt dock afgörandet, 

wer izunder ein oeues aufgericht. Man hette dem Heru Hrzbiscboff seinen Stul 

vorruckt. ibm zu Spot bet sicb ein ander darauf gesetzet. der Masnrische Woiwod 

wer ausgefordert, und het leicbt heraus ein gross Ungliick entstehen soUen. Sonst 

het man auch keinen Friedt gehabt; weren stets mit Geschrei und Schissen die 

Ratbscblcgc vorhindcrt. Der>s'cgen wer nuh cin ncucs Cbollo aufgericht, da es 

friedtsamer solt zugchen; wiirdeu auch die incistcn Scnatorcs sich alda finden las¬ 

sen. • Jfr de danzigska sändclmdcns depesch. Warszawa 15 --1O aug. 

StA Danzig, 

^ Diaria, s. J79 f. Bii:i.SKi, s. 38. WaksziiWicki (anon.) s. 35. 

^ Diaria, s. 83, jfr s. 184 f. — Deu 8 aug. gjorde liltavcrna sina bröder i 

koavokatioiiskretscn allvarliga föreställningar med anletlning af de nämnda upp¬ 

trädena. Diaria, s. 184 f. 

* R®ders diarium under 0 aug. »Der Herr Cölmische Castellau eine langc 

Vormanuiig getan, das fUe l^rou.sscii ia nicht solteii ausbleiben, weil der Herr lirz- 
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ty det syntes ännu ovisst, hvart majoriteten graviterade, och under 

sådana förhållanden ansåg man det klokast att icke stöta något 

af partierna för hufvudet. — Det behöfver knappast framhållas, 

att en samtidig inbjudning från den nya kretsen till konvoka* 

tionsvännema icke blef antagen; det afböjande svaret formulerades 

emellertid med en skärpa, som icke tydde på någon ånger öfver 

tidigare excesser.' Å andra sidan förhöll sig ärkebiskopen af* 

visande mot upprepade inbjudningar från konvokationsvännemas 

sida, om han också karakteristiskt nog därvid åberopade icke 

blott den honom tillfogade förolämpningen, utan också sin vack¬ 

lande hälsa — en ståndpunkt som tillskyndade honom en erinran, 

att han i förevarande situation borde tänka mindre på sig själf 

än på det allmänna.^ Söndringen mellan ärkebiskopen och kon- 

vokationsvännema tog sig i det följande uttryck också däri, att 

den förre bestämdt afrådde littavema från att sälla sig till denna 

samling af fredstörare; själf skulle han i hvarje fall hålla sig undan, 

tills de aflägsnat sina väpnade skaror och böjt sig för ettfridlys- 

ningsbeslut.® 

Om sålunda förhållandet mellan den nya kretsen och kon* 

vokationsvännema blef rent fientligt, bibehölls en liflig kontakt 

mellan denna och Zamoyskis anhängare i antikonvokationskretsen; 

ärkebiskopen och kanslern hade ju samverkat vid den nya par* 

tibildningen, liksom de voro i hemligt samförstånd i den alltmer 

brännande kandidatfrågan.* Det gällde numera den 10 aug. i 

första hand att definitivt välja mellan de olika alternativ, som 

framlagts vid tidigare öfverläggningar — om man borde utan 

vidare länma valfältet med en protest mot konvokationsvännemas 

bischof sich erkleret, das ebr $ich selbst persönlich da wolt finden lassen, zudem 

aucbdic Zusagung betten, das die gravamina solten erörtet werden. Wurden sie 

sicb aber absentiren, so wiirde man ad electionem sebreiten uod sie tacite cxclu* 

direo». Jfr under ii aug.: . Solten wir aber gar ausseo bleiben, so wurden 

wir in Gefabr gesctzet, das wir forthin sur Etection niebt gefordert wurden.» — 

O iaria. s. 82 ger tydligen en alltför kategorisk uppgift. 

> Diaria, ss. 8x f., 182 ff. BIELSKI. s. 40. 

* Diaria, ss. 80, 179 ff. 

^Ib., 8. 87, jfr s. 186 (10 aug.) 

^ Ärkebiskopen med ett antal andliga och världsliga senatorer synas vid detta 

tillfälle vistats i littavernas krets och stannat där närmast följande dagar. 

Oiaria. s. 92. 
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terrorism eller om man först åtminstone borde fatta ett formligt 

beslut om valhandlingens uppskjutande till en annan tidpunkt, 

eller om man icke i stället borde skrida till val trots de risker, 

som däraf kunde följa. Både senatorer och gemen szlachta i de 

båda förbundna kretsarna voro nämligen eniga om, att man icke 

längre kunde låta tiden löpa under fruktlösa förhandlingar; man 

fäste sig därvid måhända icke så mycket vid den formella be¬ 

tänkligheten, att riksdagens lagliga frist i det allra närmaste ut- 

lupit,* som vid rent faktiska olägenheter: den allt allmännare de¬ 

serteringen från riksdagen och den allt kännbarare svårigheten 

att ordna tillförseln af lifsmedel.* Vid öfv'er\'ägandet af de olika 

alternativen måste man säga sig, att »en naken protest» i hvarje 

fall icke skulle af hålla motpartiet från att såsom situationens herre 

hänsynslöst genomföra sitt program, och man skulle alltså låta 

våld och partiränker tillsätta en härskare, som icke skulle kunna 

frigöra sig från dessa onda makter. Att formligen uppskjuta val¬ 

handlingen till en annan tidpunkt kunde förefalla mer tilltalande, 

men endast under den mycket tvifvelaktiga förutsättningen, att 

motpartiet förenade sig om ett sådant beslut och obrottsligt efter- 

lefde det; endast för det fallet kunde man med tillförsikt erinra 

sig sentensen sape sanat mora, quod consilium sanare ncquit — 

bruste det åter i denna punkt, skulle man endast hafva insöft 

sig själf i säkerhet och gifvit motpartiet trumf på hand. Inför 

det tredje alternativet, valhandlingens omedelbara företagande, 

kunde man förvisso också stå tvekande, och om man till sist dock 

beslöt sig för denna utväg, skedde det under åberopande af nöd¬ 

vändigheten att af tre onda ting välja det minst onda. Man blef 

sålunda enig om att redan följande dag (den ii aug.) inleda själfva 

valhandlingen, oberoende af andra gruppers hållning; emellertid 

ville man rikta en sista broderlig hänvändelse till motpartiet (lik¬ 

som till littavema) att ändtligen lägga å sido smdiviolentaconsilia 

^ Vid den afgörande öfverlaggumgen deti lo aug. erinrades dnyo. att endast 

två dagar återstodo. Diaria. s. 84. Jfr ofvan s. 

* Framställningen i Diutia, s. 85 (10 aug.) bcstyrkcs af Raeders diarium ua« 

der II aug.: »Dic Preussen abcrmal vorsamlet, alda der eine dis der ander das 

gesagt, wie es ie lenger io unsicherer. das auch die J^ufuhr nicht mehr volkom* 

tnen, gestern kehi Brot zu bekommen gewcsen. das etzHcbe erschlagen, eUliche 

beraubet.» 
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och förena sig om ett lagligt och fredligt val. I den tvistiga frå¬ 

gan om behandlingen af gravamina beslöt man att göra en skill¬ 

nad mellan rent personliga besvär och sådana, som rörde sig om 

offentliga rättigheter och privilegier: de förra ville man hänskjuta 

till den blifvande konungens afgörande, de senare åter skulle ome¬ 

delbart tagas under behandling af särskildt utsedda deputerade, 

och deras afhjälpande, i den mån de befunnes skäliga, skulle upp¬ 

tagas bland villkoren för valet. Då man vidare gick att fast¬ 

ställa formen för de främmande sändebudens hörande, diskutera¬ 

des närmast det redan tidigare framlagda projektet,* att också 

detta värf skulle anförtros åt ett utskott, men man satte alter¬ 

nativt i fråga, att deras propositioner skulle göras skriftligen. 

Till något bestämdt afgörande synes det icke hafva kommit, och 

man beredde sig för öfrigt på att både konvokationsvännema 

och sändebuden själfva kunde komma att göra svårigheter; tidi¬ 

gare erfarenheter talade ju för ett sådant antagande.* — Ett nytt 

tvisteämne tillkom för öfrigt vid denna tid: Krzysztof Zborowski, 

som redan tidigt på Österrikiskt område omgifvit sig med en väp¬ 

nad skara, italienska äfventyrare och andra, hade i trots mot 

bannlysningsdekretet öfv^erskridit Polens gränser och befann sig 

(len 10 aug. i Warszawas omedelbara närhet.* 

Under tiden hade mellan konvokationskretsen och littavema 

förts lifliga förhandlingar, som närmast rört frågorna om besvärens 

afhjälpande och fridlysningens formulering; innan enighet vunnits 

därom, kunde Zborowskiemas vänner icke hoppas på att få se 

littavema i sin krets. De hade öfversändt sina gravamina till 

de senare och mottagit ett mycket tillmötesgående svar: littavema 

(som kanske i ännu högre grad än polackerna ledo af desertionen 

från valfältet) lofvade att icke deltaga i något konungaval eller 

ens medgifva de främmande sändebudens inkallande, innan alla 

väsentliga besvär från polsk sida blifvit definitivt pröfvade af sär¬ 

skildt tillsatta deputerade; sina egna, som de visserligen icke kunde 

lämna ur räkningen, vore de dock för tids vinnande benägna att 

lägga å sido till ett senare tillfälle. I fråga om fridlysningen hade 

(le föga att invända mot ett från konvokationsvännemas sida 

^Se ofyao 9. 78. 

* Diaria, s. 84 ff. 

* SuntiaiufberichU II, s. 33; Diaria, s. 84; \Vars/.i:\vicki (anon.). s. 29. 
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fraiiiställdt förslag, som naturligtvis nära anknöt till konvoka- 

tionsriksdagens beslut, och de hade principielt icke heller några 

betänkligheter mot att inställa sig i den krets, som de betraktade 

såsom den lagtrogna, ehuru' de satte som villkor, att de väpnade 

skarorna skulle dragas undan.' — I detta besked kunde egent¬ 

ligen endast reservationen i fråga om besvärens pröfvande verka 

obehagligt inom konvokationskretsen, särskildt emedan den inne¬ 

bar ett närmande till motpartiets ståndpunkt; för öfrigt kunde 

man endast glädja sig åt att ärkebiskopens och öfriga konvoka- 

tionsfientliga senatorers påtryckningar i littavemas krets icke 

syntes hafva burit någon frukt. Man skyndade att (den ii aug.) 

inbjuda både kanslerns och »de neutrales» krets att förena sig 

om fridlysningsförslaget och att för sin del utse deputerade till be¬ 

svärens pröfning, och man beslöt för öfrigt att redan följande dag 

skrida till de främmande sändebudens inkallande.^ 

Då detta budskap på halfva vägen mötte konvokations- 

motståndarnas broderliga inbjudan, kunde det trots allt kon¬ 

stateras, att de båda partierna något närmat sig hvarandra; någon 

enande formel i fråga om fridlysningen hade man visserligen icke 

funnit, och äfven frågan om urv’al och tidsbegränsning vid be¬ 

svärens pröfvande beredde ännu svårigheter. Inom konvoka- 

tionsmotståndamas krets var man alltjämt emot hvarje frid* 

lysningsakt, som utfärdades vigore convocalionis och icke fast mer 

vigore prcesentis conventus, och man önskade, att antingen endast 

de väsentliga besvären skulle upptagas till pröfning eller att ut¬ 

skottets granskning skulle vara afslutad samtidigt med de främ¬ 

mande sändebudens hörande; det sista förslaget, som naturligtvis 

innebar ett mycket summariskt förfarande, vann den största an- 

slutningen. Ärkebiskopen, som alltjämt principielt var enig med 

konvokationsmotståndama, ingrep på denna punkt medlande 

och föreslog, att man skulle bekräfta konfederationen, i den mån 

den rörde själfva fridlysningen, men med det uttr>’ckliga förbehåll 

att man därmed ingalunda gillade den i dess öfriga artiklar och 

som helhet. Men konvokationsmotståndama afböjde detta för¬ 

slag under förebärande, att de icke kunde veta, om ärkebiskopen 

' Diariti, s. iSo f., fj. (7. 8 aug) 

*Ib.. s. 186 ff. 
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verkligen försäkrat sig om motpartiets gillande; och de stodo för 

öfrigt fast vid sin åsikt, att man icke borde förspilla mer tid 

på fruktlösa förhandlingar med detta, utan följande dag (den 

12 aug.) ändtligen inkalla de främmande sändebuden. De un¬ 

derrättade littavema och de i dessas krets gästande senatorerna 

om detta sitt beslut och afvaktade endast bådaderas svar för 

att sedan omedelbart skrida till aktion i själfva valfrågan; tills 

vidare utsågo de (den 12 aug.) sex deputerade för de allmänna 

besvärens granskande i enlighet med deras redan fastställda pro¬ 

gram.* 

Då de samma dag mottogo det väntade svaret från littaver- 

nas och senatorernas sida, befanns detta innehålla, att bådadera i 

fridens intresse ansett sig böra underskrifva fredsinstrumentet i 

den af ärkebiskopen föreslagna formuleringen; de lofvade emel¬ 

lertid att genom en särskild förklaring uttryckligen fastslå, att man 

därmed ingalunda ville bekänna sig till konfederationsaktens 

öfriga bestämmelser, liksom de vore eniga om att Krzysztof Zborow- 

ski^ med sitt utländska följe borde hållas borta från valfältet. De 

sade sig förutsätta, att valet skulle kunna vara afslutadt före näst¬ 

kommande söndag (den i6 aug.); i annat fall ämnade de fastställa 

en annan tidpunkt för dess företagande, sörja för gränsernas för¬ 

svar och sedan draga sina färde med en protest mot giltigheten af 

hvarje val, som något enskildt parti kunde vilja företaga under 

deras frånvaro. Men äfven med denna möjlighet för ögonen måste 

de yrka, att man läte de främmande sändebuden framföra sina 

propositioner, med början redan följande dag; i annat fall skulle 

man förbryta sig emot den internationella höflighetens lagar och 

gifva främlingarna det ogyimsammaste intryck af en partistrid, 

som läte det komma ända därhän —och för öfrigt, om valet verk¬ 

ligen blefve uppskjutet, kunde det icke vara annat än en fördel, att 

man med hemmavarande bröder kunde diskutera om commoda ct 

possibilitaies i sändebudens erbjudanden. Budskapet slutade natur¬ 

ligtvis med en inbjudan till konvokationsmotståndama att biträda 

denna ståndpunkt — under erkännande af det till synes paradox- 

^ Diaria, s. 90. 

* Han uänines väl icke vid oaum, men är uppenbarligen den »utläuding 

som här och annorstädes i liknande sammanhang omtalas. Jfr till yttermera 

visso Diarta, s. :94. 
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ala i att först i riksdagens elfte timme proklamera den valfrid, hvars 

frånvaro hela tiden gjort sig så smärtsamt påmint. — Konvokations- 

motståndamas svar blef icke alldeles afvisande: de ansågo sig dock 

böra yrka, att fredsinstrumentetsjälft skulle innehålla en uttrycklig 

reservation mot giltigheten af konfederationsaktens öfriga artiklar 

och att Krzysztof Zborowski med sitt anhang borde förvisas icke 

blott från valfältet, utan under betiyggande kontroll också från 

landet; de stodo också fast vid sin ståndpunkt, att besvärens pröf- 

ning (inskränkt till de väsentliga) skulle vara afslutad samtidigt 

med sändebudens hörande,och de upptogo som sitt ett tidigare fram¬ 

kommet yrkande, att de båda partierna aldrig samtidigt, utan 

alUrnatim skulle besöka den lagliga v'alförhandlingsplatsen.* — 

Samma budskap från littavemas och senatorernas sida hade mu- 

tatis mutandis ungefär samtidigt framburits till konvokationsvän- 

nema, hvarvid man dock ansett sig böra ännu starkare betona, att 

littavemas intresse, särskildt med hänsyn till den osäkra freden 

med Ryssland, icke kunde förlikas med ytterligare uppskof: de kunde 

eventuellt se sig nödsakade att gifva åtminstone det moskovi¬ 

tiska sändebudet audiens och därvid rådgöra om rikets allmänna 

läge. Man hade alltjämt betonat, att det icke kunde blifva tal om 

pröfning af annat än väsentliga besvär och att de för sådant ända¬ 

mål tillsatta deputerade,’ som skulle hafva en så begränsad tid 

till sitt förfogande, naturligtvis icke finge usurpera någon beslutan¬ 

derätt, utan endast bereda ärendena till den blifvande konungens 

afgörande. Man hade icke glömt yrkandet på Krzysztof Zborowskis 

aflägsnande, och man hade också framställt samma förslag om 

partiernas omväxlande besök på valförhandlingsplatsen, hvilket 

ungefär samtidigt vunnit konvokationsmotståndamas anslutning.® 

Det är uppenbart, att denna hänvändelse från en sida, där man 

betecknade sig som neutral,* skulle i konvokationskretsen upptagas 

^ Diafia^ s. 90. 

^ De skulle enligt detta förslag utgöras af tre senatorer och två representan¬ 

ter för livar och en af de tre kretsarna (konvokationväunernas, konvokationsmot- 

ståndarnas och littavemas). Diaria, s. jfr s. 191. 

^ Ofvanstående utgör cc sammanfattning af de bada budskap, som den 11 

och ta aug. af littavema och seuatorenia till konvokatiouskretsen, Diaria, ss. 

91. 93. 188 f., 190 f. 

^ Se särskildt Diaria, s. 93. 
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på samma gång som ett sista tillmöte^ående och som en stark 

påtryckning. Naturligtvis höjdes alltjämt röster emot den före¬ 

slagna kompromissen: ännu en gång ljödo slagorden om besvärens 

definitiva afhjälpande, om upprättelse åt de oskyldigt dömda, om 

Zamoyskis tegda krigarhorder, och ännu en gång hördes Kazi- 

mirski patetiskt förklara, att han hölle Krzysztof Zborowski för en 

lika god polack som sig själf. Andrzej Zborowski sökte ännu att 

elda frihetsmännens sinnen genom att åberopa fädrens exempel; 

hade dessa väl år 1537, då de vid Lemberg hotats af både turkar 

och valacher, öfveigifvit frihetens sak under förebärande, att man 

i en sådan situation icke finge spilla tid på inbördes tvister?^ Men 

dessa ekon från de gångna veckornas retorik gjorde icke längre 

afsedt intryck: ett omslag hade inträdt i stämningen, och man lyss¬ 

nade med större uppmärksamhet till det littaviska herrarnas all¬ 

varliga varningar än till partiledarnas hetstal; en viss leda vid de 

lång\'ariga förhandlingarna gjorde väl också sitt till. Ihvarjefall un- 

derskrefs fredsinstnimentet redan samma dag (den 12 aug.) af kon- 

vokationskretsens senatorer, sålunda äfven af Gorka och Andrzej 

Zborowski, liksom af dess adelsmarskalk å den gemena szlachtans 

vägnar, och kort därpå inställde sig ärkebiskopen med de litta¬ 

viska senatorerna i kretsen; den förres försoning med sina tidigare 

antagonister beseglades därvid genom ett utbyte af lyckönskningar 

och artigheter. — Ryktet om det skedda spred sig naturligtvis 

hastigt öfver hela fältet och tyckes öfver allt hafva väckt glädje; 

den formliga publikationen af beslutet uppsköts emellertid till föl¬ 

jande dag — den ålåg egentligen resp. stomiarskalker eller, vid 

förhinder för dessa, deras vikarier hofmarskalkerna.’ 

* Anspelningen på 1337 års rokosz är tydlig nog, ehuni årtalet icke angifves. 

* Diaria, ss. 93 f.. 189 ff. — Rseders diarium under 12 aug.: »Den Tag hin- 

durch sindt tn allen dreien ChoUo mancherlei tractationes gewesen, aber endtlicb 

iiber aller Menschen Vorhoffen ist der Priedt getroffen und ansgeruffen schon 

nach der Sonnen Unterganck, daruber gross Prolocken worden. Mit grosser Vor- 

Dunft ist der Prieden zuwege gebracht, dariiber man 6 Wochen und 1 Tag consul- 

tiret. Beide Part baben in zwar anfenglicb beliebet, aber certis conditionibus, 

auf die cooditiones sindt declarationes erfolget, welche in einem ieden Chollo so vor« 

blumet anbracbt, das beide Part gewiUiget. Die zwistigen Part sollen eins umbs 

ander Ins Chollo kommen. Es sindt auch Deputaten geordenet zu den grava mi* 

nibus tanquam censores non tanquam iudices». I denna framställning måste 

uppgiften om fredens utropande (om därmed afses dess officiella publikation) bero 

på ett missförstånd. — Jfr BiELSKt, s. 41 (oriktig datering). 
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Fredsinstnimentet innehöll först och främst, att den på kon* 

vokationsriksdagen formulerade artikeln om valfriden in toto be¬ 

kräftades och förty skulle efterlefvas; ingen skulle på valfältet få 

uppträda med hejducker eller artilleri, utan endast med vanligt 

följe och lätt beväpning. Man ville emellertid i broderlig kärlek till- 

gifva dem, som af vissa orsaker dittills icke ställt sig detta bud 

till efterrättelse, men naturligtvis finge de icke fortfarande hota 

valfriden. Särskilda domstolar under marskalkernas ordföran¬ 

deskap skulle äga att afdöma brott mot denna; där\’id skulle endast 

majoritet erfordras och ingen vadrätt medgifvas; vissa andra pro- 

cessuella bestämmelser bifogades. Särskilda deputerade skulle 

granska ingifna besvär och afgöra, hvilka af dessa som borde 

anses väsentligast och alltså närmast kräfde rättelse. ‘ 

Följande dag (den 13 aug.) gaf en deputation från konvoka- 

tionsvännema motpartiet officiell underrättelse om fredsinstru- 

mentets innehåll; man sade sig hoppas på stormarskalkens med¬ 

verkan till dess publikation och inbjöd de polska bröderna att nu 

ändtligen inställa sig till val på den lagliga platsen. Partiernas 

föreslagna alternerande besök på denna ansåge man sig af prak¬ 

tiska skäl böra afböja, i fråga om besvärens granskning framhöll 

man, att vederbörande utskott icke skulle äga facultas definitiva: 

scntentia och uppmanade konvokationsmotståndama att för sin 

del utse medlemmar i detta. De främmande sändebuden ämnade 

man inbjuda att redan följande dag hålla sig redo, och hade för öfrigt 

redan utsatt audiens för den moskovitiske representanten till 

den 15 aug. I fråga om vissa utländingars (det vill närmast säga 

Krzysztof Zborowskis) närcaro afgaf man endast en allmänt hål¬ 

len försäkran, att man hade sin uppmärksamhet fäst vid denna sak.- 

På denna hänvändelse svarade konvokationsmotståndama i täm¬ 

ligen försonliga vändningar, att de icke hade något emot de främ¬ 

mande sändebudens inkallande och på vissa villkor kunde accep¬ 

tera den föreslagna fridlysningen: de måste nämligen hålla fast 

vid krafvet på en förklaring från senatens sida, sådan att den undan¬ 

röjde hvarje missförstånd i fråga om konfederationsaktens blott 

partiella giltighet, och de måste alltjämt yrka på aflägsnande ur 

^ Diaria, s. 192. 

* Ib., SS. 94. 193. — Det tidiga inkallandet af tsarens representant var 

förmodligen ett medgifvande åt de oroliga littavenia. 
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landet af alla dem, som veterligen saknade tus regni.^ — Man höll 

därefter en lång öfverläggning om situationen, som ju trots det rela¬ 

tiva närmandet mellan partierna ingalunda stod i endräktens 

tecken, och därvid hördes på sina håll ånyo yrkandet, att man 

nu i riksdagens allra yttersta timme’ icke hade annat att göra 

än lämna valfältet med en uttrycklig protest mot giltigheten af 

hvarje beslut, som de k\'arstannande kunde fatta. Men denna stånd¬ 

punkt vann ingen allmännare anslutning; det gjordes ånyo med 

styrka gällande, att man därmed i själfva verket endast skulle 

utlämna sig till motståndarna och att en af dessa vald konung 

skulle finna många sätt, med hotelser eller med löften, att draga 

de tvekande på sin sida; man hörde ju också talas om trupp¬ 

sammandragningar i de österrikiska gränsområdena. Anförda 

exempel från föregående interregnum ägde ingen tillämpning, och 

inan borde i stället hämta lärdomar från Ungems historia: där 

hade vid ett par tillfällen det ena partiet söndrat sig från det 

andra, och konung och motkonung hade valts; men om de natio¬ 

nellt sinnade också en gång lyckats genomdrifva Mathias' val 

gent emot de habsburgska aspirationerna, hade splittringen mellan 

Ferdinand och Zapolya ledt till nationell förintelse. Man borde 

därför stanna på valfältet och i första hand tillsätta depu¬ 

terade till besvärens granskning; dessa borde tagas till afgörande, 

sä långt enighet stode att vinna, men för öfrigt genom ett form¬ 

ligt beslut uppskjutas till kröningsriksdagen. Man behöfde icke 

heller uppskjuta själfva valfrågan och diskussionen af de olika 

kandidaternas företräden, men man borde för motpartiet klar¬ 

göra, att man ingalunda ville hafva en första omröstning tolkad 

in vim conclusionis, utan gärna lyssna till oliktänkande och träffa 

afgörandet endast med hänsyn till rikets intressen. I fråga om frid¬ 

lysningen ville man nöja sig med att afgifva en uttrycklig reser\'a- 

tion mot öfriga artiklar i konfederationsbeslutet och särskildt mot 

hvarje försök att sätta vissa kungliga afgöranden och domar ur 

kraft. Man beslöt att genom en deputation gifva motpartiet del af 

denna ståndpunkt, men svar fick man först följande dag — dä de 

* Diaria, ss. 94 193 f. 

^ Den lagliga tenninen utgick. sAsom ofvan eritirat.^. den 13 aug.. ocii inan 

kunde alltså framhålla, att endast tU dag återstod. 
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båda partierna i själfva verket, hvart för sig, ändtligen skulle 

taga ett afgörande steg mot det så länge uppskjutna valet.’ 

I konvokationsvännemas krets, där man alltjämt hade att 

glädja sig åt senatsmajoritetens och littavemas närvaro, hade man 

under tiden (den 13 aug.) valt deputerade till besvärens granskning 

och förberedt de främmande sändebuden på deras inkallande till 

följande dag; man hade också, förmodligen genom hofmarskalken, 

låtit promulgera fridlysningsdekretet.* Allt detta hade dock icke 

aflupit utan ett rätt hetsigt ordbyte mellan majoritetens taleman 

Kazimirski och Gorka och Czamkowski såsom op{>ositionens omut* 

liga hjältar; de senare hade i sista stund ånyo höjt ropet, att be¬ 

svären måste vara afhjälpta, innan sändebuden finge inkallas, och 

de hade insinuerat, att Kazimirski mot sin öfvertygelse skickats 

fram af andra; men deras protester hade icke väckt anklang, och 

Kazimirski hade med äkta polskt patos kunnat utropa: jcszczem 

nic z musu nie czynil — ännu har jag aldrig gjort något af tvång! 

Från ett annat håll hade man erinrat om littavemas tidigare för¬ 

klaring, att de icke kunde stanna längre än några dagar, och ut¬ 

tryckt en undran, om det icke under sådana förhållanden vore bäst 

att uppskjuta valet till en annan tidpunkt; men från littavisksida 

genmältes, att man under ordnade förhållanden icke skulle 

draga sig för att stanna något längre. Mindre oro än man kunnat 

vänta åstadkom ett memorial från Krzysztof Zborowski, som ånyo 

sökte försvara sitt beslut att inställa sig vid riksdagen med utländskt 

husfolk och som lofvade att genast draga sina färde, om han verk¬ 

ligen finge den på konvokationsriksdagen i utsikt ställda upprät¬ 

telsen; man nöjde sig med att hänvisa detta inlägg till besvärsdepu- 

tationen — naturligtvis med alla vittnesbörd om sympati.® 

* Diaria, ss. 95 f., 196. — I Ksedtrs diariuni (under den 13 aug.) uttryckes 

saken på följande sålt: *_Ins Canr-Icrs Chollo viel gedrungen ad nonUDatioueiii. 

vicl wiederraten, ct%Yas forzunemen on Coiisens der aiidern Bruder. A ber weil 

im Brauch, das Woiwodschaften unter sich vorgleicljeu, darnach die Stimmen 

ins grossc Cbollo einbracbt, zu den andem Stimmen gclcget, solo hs aucb ange- 

nommen. Als solte man auf den Scblag voniemen und dabci raliones, woruiul) 

man auf die Person gängen, anzihcn.» 

de danzigska sändebudens relät, af 15 aug, beter det endast, att de 

littaviska senatorerna och de flesta biskoparna pacificationem per preconem 

ausnifcn lassen.» 

^ Diaria, ss. 9O f.. 194. 
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Då deputationen från konvokationsraotståndamas krets ut¬ 

vecklade dessas ståndpunkt, blef intrycket något blandadt: ärke¬ 

biskopen tolkade majoritetens erkänsla för beslutet att icke gifva 

den första omröstningen någon definitiv karakter, men han manade 

samtidigt till tillmöte^ående i de återstående stridsfrågorna; och då 

de deputerade genmälte, att man i hvarje fall icke kimde gå med 

på något restitutionsbeslut i konfederationens anda. fingo de. den 

hvassa repliken: vi å vår sida gå icke med på något tyranni! Allt 

försoningsarbete syntes ånyo hafva varit föi^äfves — all parti¬ 

fejdens bitterhet talade ånyo ur Kazimirskis mun, då han under 

bifallssorl utropade: vi erkänna eder icke såsom bröder, ty I hafven 

söndrat eder ifrån oss,och vi betrakta eder icke pro prascntibus, utan 

såsom voren I fyrtio mil aflägsna!* 

Det är tydligt, att en sådan hälsning icke kunde bilda inled¬ 

ningen till fortsatta förhandlingar och att man inom båda partierna 

höll fast vid beslutet att skrida till val på egen hand; enigheten var 

långt borta, men en uppgörelse på ett senare stadium var ju icke 

utesluten, så länge konfederationsmotståndama icke själfva gjorde 

anspråk på vis conclusionis. Ett försök från dessas sida att 

uppträda såsom den lagligä valmenigheten skulle för öfrigt gifvit ett 

alltför starkt intryck af usurpation: frånsedt den omtvistade val¬ 

lokaliteten var det icke de, utan deras motståndare, som på valets 

första dag hade rikets interrex såväl som de främmande potentater¬ 

nas sändebud i sin krets — med all den auktoritet, af hvilken dessa 

voro bärare. Det är sannolikt, att den påflige nuntien därvid 

bestämt de öfriga sändebudens hållning och att han, genom att 

vända sig till konvokationsvännernas krets och därvid erkänna 

(lem framför motståndarna som lagtrogen valmenighet, önskat 

gifva den österrikiska saken ett kraftigt handtag. Zamoyski med 

hela sin skara af anhängare höll sig alltså borta från heta denna 

niottagningsceremoni; de behöfde i själfva verket icke i sändebu¬ 

dens tal söka någon ledning för sina sympatier i valkampen, ty till 

allt annat hade den föregående agitationen varit påträngande nog.- 

' Diaria, s. 98. 

* Rsders diarium. »14 Augusti sind die auslendis^^hen Oesnnten gehöret 

b orden uater einem grosseu Gezelt in Kegenwertickeit al ler Reichsstender 

dusgenommen des Herm Grosskanzlers und aller, die tm schwarzcn Cbollo 

beim H. Canzler vorsamlet gewesen. Derwegen der Herr Untercanzler das Wort 

gefuret und auf der Gesanten Gewcrb geantwortet. ♦ Jfr Sikniawski, s. 52; 

V Maykk, ä. 55 f. 
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De olika utländska beskickningarna hade naturligtvis, oui 

man bortser från änkedrottningen, utgjort medelpunkterna för 

denna agitation, och dessa främmande inflytelser hade helt säkert 

på mångfaldigt sätt spelat in vid partibildningen och i partiträ- 

toma.’ Den påflige nuntien intog en särställning genom den 

auktoritet, som han måste äga särskildt inom de andliga senato¬ 

rernas krets, men om enskildheterna i hans verksamhet äger man 

tills vidare endast obetydlig kunskap; i enlighet med kurians 

valda ståndpunkt sökte han i hvarje fall att (blott icke officielt) 

gynna det österrikiska huset så mycket som möjligt. Ärkebisko¬ 

pen af Gnesen hade från början genom sin vacklande hållning 

beredt honom åtskilligt bekymmer,’ och dennes partitagande 

för konvokationsvännerna innebar ingalunda, att han sedan dess 

ställde sig döf gent emot påtryckningarna från drottningens och 

Zamoyskis sida. Ett fastare grepp ägde nuntien i det öfriga 

episkopatet. och han torde särskildt hafva betjänat sig af kar¬ 

dinal Radziwill, som ägde stort inflytande inom littavemas krets, 

men denne gjorde sig i utbyte räkning på ynnestbevis från kurians 

sida.^ Nuntien torde för öfrigt hafva varit verksam för utjäm¬ 

nande af rivaliteten inom det österrikiska huset; liksom sin äm¬ 

betsbroder i Prag såg han förmodligen med glädje, att sympa¬ 

tierna alltmer samlade sig på Maximilian. Med en viss miss¬ 

tänksamhet bör han hafva öfver\*akat ärkehertig Mathias’ ombud, 

den reformerte Richard Strein, som särskildt anknöt förbindelser 

med de polska dissidenterna; dennes sträfvanden hade i hvarje 

fall ingen framgång.* Om nuntiens förhandlingar med drottning 

Anna är intet närmare bekant; dock h(>r man omtalas en audi¬ 

ens (den I aug.), under hvilken drottningen sökte förmå honom 

att gynna v^igismund, men utan att kunna skilja honom från 

det österrikiska husets sak.“ 

Den stora österrikiska valambassaden, kejsarens saväl som 

' {\unfi(iturhrri<filr 11, s. XXXII) tror visserligen intc pi\ 

sadana inflvtelscr. 

- \II, s XXV. 

^ l.isfv .hmihafa z s. 0}. 

^Jfr Ä\'AKs/i:\viCKi (ainni.K s. 29 f. 

*' De kcjs<»rl. sämlebuden t. kcisaron. W arszawa aug. 15^7. Kop I;A 

Krewsicr. Nunticn.^i uppgifter lill <le österrikiska >aiuKl)U<lcu i cn sadan fruga 

böra naturligtvis uj)ptagas med en vis> kritik 
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ärkehertigarnas representanter, hade anländt till Warszawa den 

() juli. således något senare än de svenska; ‘ ungefär samtidigt 

kom också den spanske ambassadören, don Guillen de San Cle- 

mente, som i det följande synes hafva ställt sig fullt solidarisk 

ined österrikarna.* För deras agitation var mycket redan un- 

dangjordt genom tidigare beskickningar och bearbetningar; Czam- 

kowski hade hela tiden v’arit den österrikiska politikens hand- 

gangne man, och Krzysztof Warszewicki ställde alltjämt sin 

penna till dess förfogande.® De kunde också lita till den påf- 

lige nuntiens goda råd och inflytande; man hör omtalas, att de 

med denne öfverlade om formuleringen af commoda domus Austri- 

ac<e och att nuntien realistiskt nog yrkade på penningutfästelser, 

som åtminstone hölle jämna steg med änkedrottningens.* 

Med särskild misstänksamhet öfver\*akade de österrikiska 

sändebuden en furstlig äfventyrare, hertig Henrik af IJegnitz, 

som ständigt uppehöll sig i drottningens och den svenska am¬ 

bassadens närhet. Med kejsaren hade denne, som omfattade 

den lutherska läran, ofta legat i delo, och i Polen ägde han sedan 

äldre tider åtskilliga förbindelser, som han säkerligen icke utnytt¬ 

jade i österrikiskt intresse. Drottning Anna uppträdde gärna 

som hans beskyddarinna, och då han på hösten 1586 aflagt ett 

besök i Sverige, hade hon gifvit honom en rekommendationsskrif- 

velse till konung Johan.* Om hans förhandlingar med denne är 

ingenting bekant; han synes hafva varit kvar i Sverige ännu 

langt in på år 1587, möjligen ända till valambassadens afresa, 

och det är troligt, att konungen med honom öfverlagt om ut¬ 

sikterna att för Sigismunds räkning vinna Polens krona — på 

In ilken för öfrigt hertigen själf tidigare kastat längtansfulla blic- 

* Suutiaturberichte II, s. x.\.\i. — Ra-ders diarium (»j juli), (istcrrikarnc 

medförde *36 Wagon und 64 Reissige • 

* Han och de kejserliga sändebuden skrefvo stundom gemensamtnu rappor¬ 

ter till kejsaren. — San Clementc anlundc den 12 juli. Ka*dcrs diurium. 

* Se om den senares roll T. WIKKZIjowski. Krzy$::tx*l HVirsce u K A/, s. 110 

fl Hans dialog »Lccbit^ et Bobcnii colloquium tryckt i hans /V>- 

ma. utg. af T. WiiiRZiK>\vsKi (Warszawa 0. 77ff.gcrcniutfC5SiuU smnman- 

fattning af dc argument, som stodo till den österrikiska kandidaturens tjiinst. 

^ Onämnd t. onämnd ärkehertig (iu>\. Strein t. ärkebert. Mathias), Warsza¬ 

wa 25 juli 13S7- StAn’f>;i. — Jfr oi'ksa V. M.WUK, .ss. 5m. 61. 

*Invent. under 10 sept- 156O. 

(fOteb. Högsk. Arsskr. XX: J 7 
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kar. I juni 15S7 befann han sig i hvarje fall vicl drottning Annas 

hof och verkade förmodligen efter bästa förmaga i hennes intresse; 

dock var han säkerligen alltför känd säsom en äfventyrlig exi¬ 

stens för att kunna utöfva nagot verkligt infh*tande. Kejsaren, 

som föi^äfves kallat den bråkige vasallen till sig, alade sina 

ombud att gifva noga akt pa hans åtgöranden; man tänkte sig 

rent af, att han uppträdde som medlem af den svenska valam¬ 

bassaden. De österrikiska sändebuden förmanade honom också 

att icke motarbeta sin länsherres j>olitik; hans försäkringar om 

motsatsen ingafvo icke förtroende.’ 

De svenska sändebuden hade haft god tid till sina x alförbe- 

redelser * och ägde naturligtvis stödet af drottningens rad och 

auktoritet under sin agitation: deras samarbete med denna är 

vis.serligen icke kändt i sina detaljer. Säkerligen hade hon sin 

hand med i affattandet af loninuK/ti. som kunde sägas tala för 

den svenske prinsens val. och öfver hufvud i den valpolemik, 

som gaf de svenska ombuden fullt uj)p att göra. Dessa \’oro 

där\’id siirskildt angelägna att genom spridande af J^igismunds 

staintafla söka bryta udden af de försök, som hela tiden gjordes, 

att framställa hans brml som tarflig åtminstone i jämförelse med 

de täflande ärkehertigarnas anor.' De gjorde säkerligen också 

hvad de kunde för att bemöta den smygande agitation, som fram¬ 

ställde \’asaätten sasom behäftad jned ärftlig sinnessjukdom: 

ICrik Xn’;s lifsöde utgjorde därvid naturligtvis utgångspunkten.’ 

* Kejsar Kudoli t säiulebutlcn. Frajj 12 juli, 13 auj: 15^7. Or. Sändebu¬ 

den t. kejs., \Vars(.'hau 26 juli Kop. EA -- Oin Henrik af IJeg- 

nitz m; Schweinicheus samtidiga, visserligen i mycket opålitliga biografi iSertf'- 

tores nrum Silti^iaiartitn IV, Brcslau 1^50), och C. Oki nh.nc.i.n, untrr 

Utidolj II lind der Majistdtshriff I3J4 l6o<f i Zert^scht. drs TV>r/M,« lur Ceuli. 

ttnä Schfesictfs XX (Breslau s. 5.J fl 

*Jfr s. 65. 

* Er. Sparre framlKllIer i sin Minne>lH)k I, f. 114 v, diuadh uian pa pas(|uiller 

och annet .sådant, .som wij worde unfechtede med, swarc och utspride inosle, 

dcslike.st och slcchtregister och aunet mer, som ki>ni dem konunglige rot och 

stanime til beröm och tölrjsvar.» Jfr f. XTi. Af Sparres bref till Sigismund, 

Torn 27 jan. J5S8 (konc., Er. Sparres .saml.) framgar. alt Sigismund begärt att 

få sina i agitationen använda *\vapn och ancr •; Sparre lofvar sända iKled beele 

fulkonuueligc slechtrcgistcr, efter som iag ded hade sainmendraged i Warsaw. • 

* Detta argument <»mtalas redan vid årets början, Hisk. Andreas af Bres¬ 

lau t. kejsaren, Xeisse 7 febr. St A H/rw. Dibit memorial af Jakob 

Ra i sk i. I‘A l\refU'>irr. 
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Det torde för öfrigt vara onödigt att redogöra för innehållet i 

de från svenskt håll stammande agitationsskriftema; de anförda 

commoda blefvo i det följande tillräckligt vidlyftigt utvecklade 

vid afgifvandet af de svenskvänliga valmännens vota.* Det må 

endast framhållas, att utsikten till det svenska IJflands afträ- 

dande måste vara en hufvudpunkt i dessa commoda, men med 

hänsyn till konung Johans hållning var det också den dmtåli- 

gaste. Annu i midten af juli hade sändebuden icke velat for¬ 

mulera några utfästelser i denna fråga, och detta ansågs väsentligt 

minska den svenska kandidaturens utsikter.* Drottning Anna och 

de henne närstående senatorerna utsatte från början sändebuden 

för starka påtr>'ckningar i detta afseende,® men endast konung 

Johan själf ägde makt att göra den önskade eftergiften. 

Om de förhandlingar, som i juni 1587 fördes mellan konung 

Johan och drottning Annas sändebud Lesniowolski,^ äger man 

endast sparsamma och indirekta uppgifter. Lesniowolski hade 

tydligen å de väljande ständernas vägnar skriftligen formulerat 

vis.sa förpliktelser, som Sigismund efter valet skulle uppfylla, 

men dessa gällde mestadels dubbelrikets inre angelägenheter. I 

sammanhang därmed berördes dock äfven frågan om ett förbund 

mellan dubbelriket och Sverige, naturligtvis närmast riktadt mot 

Ryssland, och faran för Sverige af tsarens eventuella val fram¬ 

hölls med skärpa; * i någon form begärdes också Estlands af trä¬ 

dande, som måste blifva stötestenen vid förhandlingarna. Konung 

Johan var så mycket mindre benägen att låta prässa sig till 

^ Att de sveoska commoda förelågo i olika redaktioner framgår af Er, 

Sparres Minnesbok I, f. 116 v. I en form aro de refererade af v. Mayer, s. 

33 ff. Därmed öfverensstämmer punkt för punkt en annati sammanfattning (pa 

tyska) i StB Danzig (Uph. fol. 26.) 

^ De danzigska sändebudens cit. rapport af 17 juli. »Dem jungen Her- 

ren aus Schweden möcbte allein hinderlich sein Lifland, wcichs abzutreten (wie ge- 

saget wirt), die Abgesanten nit befehliget. » 

* Ahi^qvist I. s. 95. 

*Jfr ofran s. 64 f. 

* Ex. Sparres minnesbok II» f. 55 v., nMy ger ett fragment ai Lesniowolskis 

argumentering i denna punkt: »Svecia enim regnum antiquif^imuni. dcctis Gott- 

eum, sine regno Polonice tneri potest» sed si ad florentissimas opes regni Polo^ 

nis vires formidabiles Musci coniugerentur, sine aliquo huius regni perirulo 

ea coniunetio fieri non potest. Ea etenim horum populorum prxeipua causa 

coninnetionis est. nt amisw provinciae recuperentur. • Jfr AH<;. OlRS. Konum^ 

Johan den JIl:des chröniha (Stockholm 1745), s. 112. 
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nagot löfte därom, som han väl kände det turkiska hotets tryck 

på de väljande: han kunde i det längsta hoppas, att detta skulle 

vara tillräckligt för att gifva Sigisnmnds kandidatur seger fram¬ 

för den ryska och den österrikiska. Men om han förhärdade sig 

därutinnan, synes I^esniowolski åtminstone hafva mottagit ett 

löfte, att Sigismund skulle hälla sig redo att vid första kallelse 

resa till Danzig, och konungen beslöt därför att med det snaraste 

flytta sitt hof till Kalmar. Han var också angelägen att icke 

stöta de väljande genom en alltför barskt afvisande hållning ifraga 

om Estlands afträdande; han sökte i stället vinna tid genom 

att hänvisa till hertig Karls och öfriga riksens ständers rätt att 

deltaga i ett sa viktigt afgörande. Han befallde sina sändebud i 

Polen att framhålla detta och särskildt »den stackote tid*, som 

stod till förfogande; dock skulle de ock.så. om sa behöfdes, göra 

gällande, att konungen lofvat Estlands ständer att icke afstä 

landet till någon annan. Da han i det sammanhanget talade 

om satt gifva de påler någon lös förtröstning*, så att denna 

tvistefråga icke skulle stjälpa valet, menade han tydligen icke, 

att sändebuden skulle gifva nagot slags halft löfte om Estlands 

afträdande, utan endast att de genom fortsatt förhalningstaktik 

skulle hålla fragan sväfvandc. Men visserligen kunde sändebu¬ 

den. utsatta som de voro för de starkaste påtryckningar, i denna 

fr»rmulering söka ett svagt stikl bir en hel eller half eftergift.’ 

I en annan fraga. som pa sätt och vis sammanhängde med 

drottning Annas valpolitik, hade konungen gatl hennes önsk¬ 

ningar till mötes. Eesniowolski hade ])a nytt framställt det gamla 

förslaget, att prinsessan Anna skulle siindas till Polen för att 

ställas under drf)ttningcns vard. och han synes haf\‘a ut\’erkat 

konungens sa länge xägrade bifall »liirtill.* Detta betydde, att 

'—hnrnt. luulcr u juni: Miinina, qtiam po.st reliquil Mar¬ 

tinus Licsiinwnlski. Casti llaniis cx nianil^ito re>*iii;i* P<>l<)ui;L* habit a «1e 

clcctione Sivisuitituli. ut ut Livotiia 

Poloniiv utUirial - l uilcr juiii: -Koyai ri viua Polunia*, ut in t-liniionc 

mundi R. M. amplas vt (|uas V(»liint v<»nclilinm s oMcral; tum iun ilvral adventum 

rc^is ct tandem, .sive eli.yalnr Sivi^mntuius sive iii»n, nl penniItanl (') priiieipcm 

Aniuim liliam Miatu m* ut amitam in Polruiia iiuisiTe Kon. Joliati t. dc 

svenska siindelmden. juni 13^7 K. K ijrr V.r. Sparres Minnesbok II, f. 63, 

146.) AUI.o\'IsT 1. S- 03. 

^ Jrii utjr. uudiT .‘»juli . reeina... .deinnm .irralias ai^it. quod R, M. 

filiam snain stl)i lojuTedirlit. ipsa non niodi» amittie eiiari.^-^im.i', sed matris officia 

expeetabit »• 
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drottningen skulle få större möjligheter att genomdrifva sin älsk- 

lingsplan, giftermålet mellan Anna och ärkehertig Maximilian. 

Hänvisningen till hertig Karls och Öfriga ständers råd och 

betänkande hade icke varit endast en utväg att vinna tid gent 

emot det besvärliga estländska krafvet; sådana öfverläggnii^ar 

voro redan tidigare påtänkta med afseende på Sveriges ställning 

i den blifvande unionen.* Efter lycsniowolskis affärdande lät ko¬ 

nungen hertig Karl få del af dennes propositioner och begärde 

hans yttrande öfver dessa; i sammanhang därmed väckte han ånyo 

fragan, hur Sigismunds ställning till de båda rikena skulle ordnas 

genom en uppgörelse före hans afresa till Danzig. Han var sär- 

skildt mån att betona fördelarna af ett på Sigismund fallande 

val och den fara för riket, som den ryska eller österrikiska kan¬ 

didaturens triumf skulle medföra.* Hertigens svar gick ut på 

att ett förbund mot Ryssland måste anses fördelaktigt, men att 

man ingalunda kunde medgifva Estlands afträdande; man borde 

fastmera vara betänkt att vidga rikets gränser. Frågan, om Sigis¬ 

mund verkligen borde trakta efter en annan krona än sitt arf- 

rikes, lämnade hertigen åt denne och konung Johan att afgöra, 

men han framställde icke för egen del några betänkligheter. Om 

den ifrågasatta uppgörelsen ville han yttra sig, när han finge 

mottaga närmare förslag i saken.* Svaret präglas sålunda af stor 

försiktighet, af misstänksam diplomati, och det lämnar föga led¬ 

ning åt den, som vill utforska hertigens innersta mening i den 

stora frågan. Något senare sänder hertigen ett särskildt ombud 

till Sigismund med mycket vänligt formulerade hälsningar: i dessa 

inflätades emellertid ett råd till brorsonen att med afseende på 

resan ^se sig väl före och taga sakerna uti ett godt betänkande. * * 

Pa Sigismunds begäran skickade han för öfrigt också några vagns¬ 

hästar till denne som hjälp till resan och lät samtidigt frambära 

nya välönskningar.* Man får det allmänna intryxket, att herti- 

* Se ofvan ». Or i. 
^ Kon. Jobans memorial för Ture Bielke. Linköping iz juni 1587. K. K. 

Af ven angående prinsessan Annas påtänkta utflyttning till Polen l)egärdes herti* 

gens utlåtande. — Jfr Er. Sparres Minnesbok II. f. 3;. 

* Hert. Karls svar t. Ture Bielke, Nyköping 28 juni 1387. HKRcg. 

Jfr CHKSNKCoPHEKfS, f, O;^ V. ocb Svenska Jiiksda^saktir, II. s. 803. 

*Hert. Karls memorial för Lubert Kauer. Nyköping 5 juli 1387. Chf.s- 

NKCOPHURUS f. O4 V. Jfr AHl,yVlST I. s. 98 f. 

^^Hert. Karl t. Sigismund. Nyköping 8, 29 juli 13S7. IIKRvg. 
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gen ingalunda ville synas pädrifva frieriet till den polska kronan, men 

a andra sidan aktade sig för att komma med några betänkligheter. 

Konung Johan tänkte sig möjligheten af ett snart afgörande 

till sonens förmån, men säkerligen också af splittring mellan de 

väljande, och han var i hvarje fall angelägen, att Sigismund has¬ 

tigt och utan hinder skulle kunna landstiga på polsk mark. I 

sådant fall berodde det mesta på staden Danzigs hållning, och 

det gällde att i tid försäkra sig om tillmötesgående från dess sida. 

Oni Danzigs politik i valkrisen hade konungen förmodligen föga 

kännedom; i själfva verket hade staden ålagt sina ombud att vis¬ 

serligen i första hand rekommendera en inhemsk kandidatur, 

eventuelt Zamoyskis, men att gärna acceptera också Sigismunds; 

vid ett dubbelval borde de utan tvekan taga dennes parti mot en 

österrikisk, r>’sk eller öfver hufvud utländsk medtäflare. Där¬ 

vid åberopades icke blott hans jagelloniska börd och de ofta 

framhållna allmänna fördelar, som hans val skulle medföra, utan 

också Sveriges och Danzigs grannförhållande. ‘ Det kan alltså 

synas, som om en invit från svensk sida hade all utsikt att röna 

tillmötesgående i den mäktiga handelsstaden — där dock också 

försiktigheten stod högt i kurs. 

Då Jakob Klasson (Hom) i slutet af juni (g. st.) 1587 sän¬ 

des till Polen med konung Johans budskap till drottning Anna 

och de svenska sändebuden, medförde han också dennes upj)- 

drag att underhandla med borgmästare och råd i Danzig; för¬ 

modligen ålades han dock att först rådföra sig med drottningen 

om denna sak. I hvarje fall var det först pa återv’ägen (i aug.), 

som han framförde sitt ärende till den mäktiga handelsstadens 

styresmän; han begärde, att Sigismund skulle fritt få landstiga, 

uppehålla sig i staden och eventuelt draga sina färde igen — och 

detta vare sig han verkligen blefve vald eller valet fölle på en an¬ 

nan, ty drottningen kunde i hvarje fall önska hans näiA-aro. Det 

var mindre underligt, att borgmästare och råd ställde sig tve¬ 

kande gent emot denna lejdansökan, hvad den sista eventuali¬ 

teten angick, och det väckte också en viss misstro, att det svenska 

ombudet under allehanda omsvep vägrade att skriftligen formu¬ 

lera sin framställning. Det svar, som radet efter öfverläggning 

^ Instruktion för Joh. von <Ict I.inde orli Konstantin Oicso. ii jimi 

I3S7. Kop. St A Jhnnic XXIN, 42, f ff. 
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med stadens andra ordning* afgaf, präglades i själfva verket icke 

af nagot synnerligt tillmötesgående. Man förklarade sig däri 

önska och hoppas, att Sigismund såsom det jagelloniska husets 

ättling skulle blifva enhälligt vald, och framhöll, att i sådant fall 

denne och konung Johan icke behöfde någon annan garanti än 

den, som stadens tacksamhet och undersåtliga ställning innebure. 

Oin däremot valet fölle på någon annan, måste staden betänka, 

att den vore endast en af det polska rikets lemmar och städse 

underkastadt dettas härskare. Jakob Classon kunde icke vara 

belåten med detta besked, och då man vägrade att gifva en i 

korta och otvetydiga ordalag affattad lejdeförsäkran, förklarade 

han sig nödsakad att fritaga sig från hvarje ansvar för följderna.* 

Så långt hade konui^ Johans och öfriga i saken intresserades 

valförberedelser framskridit, da resp. valambassader ändtligen 

kallades att utföra sitt officiella värf inför senat och ridderskap 

i konvokationsvännemas krets. 

Enligt häfdvunnen rangordning framträdde först den påflige 

nuntien, hvilkens tal* naturligtvis öfverflödade af fromma och 

visa sentenser och förmaningar; det anslog för öfrigt den lämpliga 

tonen af upphöjd opartiskhet, men kurians sympatier kommo dock 

genom åtskilliga antydningar åtminstone indirekt till uttryck. Då 

i förevarande politiska situation de väljande manades att icke fästa 

sig vid turkarnas hotelser eller barbarorum futiles osientationes, utan 

lita till påfvens och hela kristenhetens hjälp, måste detta af alla 

tolkas som en uppmuntran till det österrikiska husets anhängare 

och i samma mån åtminstone som uttryck af kallsinnighet gent 

‘ »Die Schoppen 1; se Hisi. HanJL, 23, s. xn. 

^ Redogörelse för förhandlingarna med bilagor i St A Dauzii* XXIX: 42. 

Konung Johans kreditiv är dat. Norrköping 2u juni 1587. Sändebudets »Wer- 

Inmg • framställdes 12 aug.» svaret afgafs muntligen och skriftligen 14 aug. ^ 1 

Mr. Sparres Minnesbok II omnämnes saken med följande ord: tElliest Wtir 

iH'k Jakob Claeson utsendt att tinge leide för H. K. M. i Päland. som hade ach- 

ted sig pä wånwaru, för än han hlef utwald, det som af cfterföUiende copia sy¬ 

nts •: [lucka i tnskr.]. Jfr ocksä samma Minnesbok I. f. 7Ö v.: Jakob Claeson 

hade kommit med bud. att sändebuden skulle »l>estene Icijde i Iiant/.ig. efter 

H K. M. hade tencht sig öfver. för »in walet föllc. pä det alt H. KM. matte 

ware dess närmare. • 

^ MayER bil. iz (5. 312 ff.) Ett samtida tryck omtalas af Cl.XMlM. sc 

WarszewickI (anon.)» anm. 19. Om nuntiens uppträdande: M\yi*:k, s. 57; 

SuntiatufbetickU tl, s. xxxiii f. 
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emot den svenska kandidaturen. Och då i allmänna vändningar 

en barbarfurstes uppfostran i fördärfvad omgifning ställdes som 

motsats till de fromma omsorger, med hvilka ädla föräldrar ska¬ 

pade en bona et generösa proles, var den mot tsarens kandidatur 

riktade udden tydlig nog, och många torde också i dessa uttryck 

hafva anat en rekommendation åt huset Habsburg. Hvad nun- 

tien för öfrigt >*ttrade, till konung Stefans pris eller till stärkande 

af de väljandes trosnit, har knappast mer än retoriskt intresse.' 

— Efter påfvens representant talade Pawlowski å hela det öster¬ 

rikiska husets vägnar, utan att rekommendera någon af dess med¬ 

lemmar framför den andre; det blef ett mycket pompöst anföran¬ 

de,^ som framför allt sökte blända genom hänvisningen till huset 

Habsburgs världsherravälde. Det var därvid icke blott tal om 

kejsarens besittningar, utan också om konung Filips, som på ett 

helt annat sätt än roniarnes välde omfattade hela jordkretsen, an- 

tipoderna icke uteslutna; det framhölls också med tillbörligt ef¬ 

tertryck, att den spanske härskarens makt vore turkarnas öfver- 

lägsen och att polackerna hade så mycket mindre skäl att klenmo- 

digt rygga tillbaka inför dessas hotelser i valfrågan. Från första 

stund betonades samtidigt, att en ur det habsburgska huset vald 

konung skulle veta att hålla polackernas nedärfda friheter i helgd; 

en sådan hållning stcde också i bästa öfverensstämmelse med dess 

städse visade dygder, dess modestia, continentia, benignitas, huma- 

nitas: man kunde öfver hufvud vänta, att han på Polens tron 

skulle behandla dess adel i broderlig och liksom kamratlig anda — 

non iantum domimts sed quasi coUcga! Naturligtvis bortglömdes icke i 

detta sammanhang de gamla dynastiska förbindelserna mellan de 

båda rikena, och likheten i sprak och seder särskildt mellan Polen 

och Böhmen fick sin plats i argumenteringen, liksom talaren i början 

för egen del anspelat på sin polska börd. Bland de fördelar, som va- 

* Hvad som ofvaii anförts torde emellertid tillräckligt förklara, hur autcck- 

narcti i IHaria, s. 193, kan pasta, att nuntien rekoiunien<lcracIe det österrikiska 

huset. C.AkO (s. 85) ar pa rätt viig, da han antyder, att *>en livar måst hafva 

på kuiioatt nuntiens sympatier voro på Habsburgs sida. — SIENIAWSKI {s. 

53) i^yncs betrakta talet såsom fullt opartiskt. 

* Det är svårt att fastställa, i livilkeii form talet verkligen blifvit hållet. Ett 

samtida tryck företer vissa olikheter nutl deu af M.aykr, s. 318 ff.. tryckta redak¬ 

tionen, som jag här följer. Jfr Sihmawski s. 53, n. 50, Diafia, s. 195, HiUUKN- 

STiciN, s. 256 f , Waks/.ic\vicki (anon.) s. .^3, Kuutiaturbcrukte II, s. xxxiv. 
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let af en österrikisk furste skulle medföra, nämndes särskildt åter¬ 

ställandet af ett godt förhållande till Ryssland, som städse lefvat 

i vänskap med kejsaren,* till det romerska riket, som annars hade 

svårt att glömma förlusten af Preussen och Lifland,* och till ko¬ 

nung Filip, med hvilken man ju länge tvistat om Bari och Rossano, 

drottning Bonas besittningar i Neapel. På samma sätt skulle 

det österrikiska huset göra allt för att stifta full sämja mellan sitt 

nya polska rike och Danmark. Sverige och de tyska östersjöstatema; 

genom allt detta skulle dess handel uppblomstra och nya rikedo¬ 

mar strömma in i landet. Under sådana förhållanden hade de väl¬ 

jande intet skäl att låta sig dåras af tanken, att de kunde förena 

Rysslands ofantliga vidder med Polen; de borde i stället besinna, att 

ett sådant välde skulle vara för tungt för en härskares skuldror, lik¬ 

som en gång Augustus dignat under bördan af det romerska rikets 

förvaltning. Till sist synes Pawlowski mer eller mindre uttr>'ckligt 

liafva gifvit ärkehertig Maximilian en särskild rekommendation 

genom att framhålla, hur han genom sin faders och namnes val 

ar 1576 blifvit liksom in spcm regni dcsignatns.^ — I sammanhang 

med Pawlowskis tal uppläste ärkehertig Ferdinaiids representant 

ett memorial öfver de österrikiska kandidaturernas cowwo<ia,*hvar- 

efter de särskilda ärkehertigarnas ombud och den spanske legaten 

i korthet anslöto sig till det redan sagda. I skarpare ordalag än 

dagen förut Pawlowski manade denne de väljande att icke af rädsla 

för turkarna kväfva sina sympatier för det österrikiska huset; de 

okristnes arglistiga plan ginge nämligen ut på att genom ett i skräm¬ 

selns tecken dikteradt konungaval isolera Polen från det öfriga kristna 

Europa och sedan lägga det under sitt ok, såsom tidigare skett både 

med de grekiska rikena och med Palestina. Det gällde därför att 

vid detta tillfälle kväsa deras olidliga förmätenhet — och man 

' Det mä erinras, att detta uttryck (»vasta Moscoviiv dilionis magnitudo 

inclyta* domui Aust: cs semper haetenus amica •) icke är nägon tom fras. 

^ Icke heller denna erinran saknar alldeles realitet, ehuru denna just ej kunde 

te sig fruktansvärd för polackerna. Att man i I’olen stundom tänkte på aamnia 

sak visar bland annat ett uttalande af Piotr Myszkowski ar 1544 0111 *totiu8 Oer- 

roaniu.* jn nos odium ob ereptam sibi Prussiain * (Archiwum Komisji l^raxvniczej 

1. Krakovv iS03* 9- 4^-) 

^ Uppgiften härom finnes i 1) tar ia, s. 

^Maver, s. 50. HiRN, s. 270. 
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kunde sedan hoppas att med kejsarens och den spanske konungens 

hjälp rent af åter\’inna dessa afsöndrade länder åt kristenheten. ‘ 

Det är icke förvånande, att vid ett tillfälle som ifrågavarande 

rangtvister kunde förekomma mellan de olika representerade po¬ 

tentaternas ombud och att senaten såsom närmaste skiljedomare 

därvid hade en delikat uppgift. En viss häfd hade naturligtvis 

skapats vid föregående interregna i anslutning till bestående folk¬ 

rättsliga åskådningar, men svåra gränsfall kunde lätt uppkomma 

därigenom, att man hade att taga hänsyn både till de represente¬ 

rades och deras representanters plats på resp. rangskalor. Från 

moskovitisk sida måste man alltid vara beredd på de mest vidt- 

gående och med barbarisk omedgörlighet fasthållna anspråk, och 

det var i hvarje fall tydligt, att den ryska kanslitraditionen icke 

skulle erkänna den svenske konungen som jämbördig med tsaren, 

hvilken så länge gjort sina ståthållare i Novgorod till ställföreträ¬ 

dare vid förhandlingar med den högfärdigt behandlade svenske 

»bondfursten ». Konung Johan hade i sin högt spända själfmedve- 

tenhet alltid bekämpat dessa r>’.ska anspråk, och hans represen¬ 

tanter på det polska valfältet voro från början beslutna att häfda 

Sveriges värdighet och internationella ställning, som i själfva ver¬ 

ket omöjligt kunde prisgifvas vid detta tillfälle, under de polska 

ständernas ögon. Senaten hade emellertid ansett sig böra åt den 

ryska ambassaden inr>’mma platsen närmast intill påfvens och det 

österrikiska husets representanter, hvilka moskoviterna synas utan 

svårighet hafva gifvit försteget; man kan för öfrigt antaga, att sär- 

skildt det littaviska inflyttandet därvid lagts i de r>’ska ansprå¬ 

kens vågskål. Från svensk sida hade man troligen sökt få denna 

bestämmelse ändrad; då därmed ingenting kunde vinnas, ansåg 

man sig åtminstone böra inlägga en eftertrycklig protest. Denna 

synes först hafva skriftligen framburits till senat och ständer ome¬ 

delbart efter r)’ssamas audiens, men den upprepades följande dag 

såsom inledning till de svenska sändebudens oration, och den blef 

till sist i enlighet med polsk sedvana införd i Warszawas offentliga 

protestationsregister.* Dess formuleringar sakna icke sitt intresse. 

* MAYlik, bil. s. 331 ff. Diatia. s. 1*^7. 

^ Den svensk-ryska raiigtvistcu och den svenska protesten omnämnas mer 

eller mindre flyktigt af Hi:nu:NSTi:iN. s. j-jö; \\‘ars/.i:\vkki (anon.). s- 54; 

CnYTR>:rs S30; MiissKNU s. Scondia Il/ustra/a. Vll, s : Wi-RWINg, 
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Som argument mot svenskames tillbakasättande anfördes 

först konung Johans och hans sons släktskap med den jagelloniska 

stammen, hvilken senare polackerna vid andra tillfällen menade 

sig ické kunna nog prisa och hedra. Därefter framhäfdes välta¬ 

ligt Sveriges rikes ålder och anor, dess innebyggares hjältemod och 

bedrifter, göternas stordåd äfven utom dess gränser; om det första 

vittnade bäst minnesmärkena på den plats, där Sveriges konungar 

tidigare blefvo korade under former, lika högtidliga som de nu på 

det polska valfältet iakttagna — och understundom lika tumul- 

tuariska.* Svenskarnas hjältemod hade skaffat dem segrar icke 

minst öfver moskoviterna alltifrån Erik den heliges och Magnus 

Erikssons tid till den nu regerande konungens, och endast genom 

list och bedrägeri hade dessa kunnat bereda dem tillfälliga bakslag. 

Och en sådan härskare, en rex salvad och krönt, omstrå- 

lad af sina bedrifter hade polackerna satt tillbaka för den mosko¬ 

vitiske barbarfursten, som icke kunde göra rättmätigt anspråk 

pa kunglig titel och krona,* tyrannens son, som icke ens ägde för- 

1, s. 59 f. Utförligare är Randers diarium (uuder 14 aug.): »AU die Moäcowit- 

tersche Oesante vorböret. sindt ins ChoIIo eracbienen etzliche aus der Schwedischen 

Hotscbaft und sich bescbweret uber die Unbillickeit, das der Moscowitter den 

S< hwcdischcn vorgezogen, $0 docb der Moscowitter ein Barbarus, ein TiraDce. 

ein Ahergicubiger. ein Feindt der Crone. der Schwede aber billtcb vorzuziheo als 

cin Indigena aus dem Jagelloaischen (teschlechte, was den jungen König anbe- 

langet etz. AU sindt hierauf die Herren Cronenrethe zu Kath worden uod auf 

folgenden Tag die Schwedische Audientz vorleget. aber mit andem Gesanten 

zu vorbören fortgefaren.» — Af själfva protestationen. sådan den infördes i 

Warszawas offentliga protestationsregUter, finnes en afskrift i UB Ups. E. 241. 

WKRM'1N<; har missförstått uttr\'cket acta caslrénsia capitawalia Varsaviensia: 

han omtalar protesten såsom »uti Ständernas Krigsrätt. . . . gillad och godkänd 1» 

^ »Quid. obsecramus. Suecorum et Gothomm regni antiquins? Testantur 

hoc vetustissima apud nos monumenta ubique, maxime autem in loco electionis 

rogum, quam nostri maiores non minori cum solennitate, aliquando etiam tu* 

multu, uti nunc bic fieri cemimus. celebrare soliti sunt- • — Sparre tänker na¬ 

turligtvis på konungavalet vid Mora stenar, ungefär som det skildras af Ot.ats 

M.aonvs. Historia de gentibus septentrionalibus, Hb. VIII. cap. 1. 

* I detta sammanhang argumenteras ytterligare om .skillnaden mellan legi¬ 

timt kotiungadömc och ett välde af det ryska storfurstendömets karakter: »Multi 

etenim utrumque potentes sunt et fuerunt. qui regi.s appellatione antea non sunt 

dignati. quam vel abs sibi sequalibus vel dignioribus solennitate quadam inter- 

venienteronferretur. Poit respublica Folonia* quondam satis potens et florenttssima 

ante Bolc.slaum Chabrs fsic!]» is tamen primuin regis titiiluni ab Ottone 111 Koin. 
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ståndets fulla bruk! l>et gjorde sannerligen icke saken bättre, att 

konung Johan alltid visat sig som Polens vän och genom sina öfver 

ryssarna vunna segrar gifvit detta rike tillfälle att återvimia Lif* 

land, medan åter moskoviten alltid varit polackernas arffiende. — 

Med hänsyn till allt detta måste man från svensk sida anse det högst 

oberättigadt, att de ryska sändebuden fått sig tillerkändt före¬ 

träde framför de svenska, men man kunde pa intet sätt medgifva, 

att tvisten därmed fatt en lösning, som för framtiden kunde preju- 

dicera Sveriges rätt. Dess konung vore redan genom sin titel och 

värdighet för mer än moskoviternas furste, och man ville erinra om 

satsen, att inter tequalcs solum dc prioritatc couirovcrii dccct. Man 

hade dock icke kunnat underlata att nedlägga en formlig protest, 

och man ansage sig där\'id kunna välja alldeles samma ordalag, 

som ärkebiskop Nicolaus Ragvaldi fordom användt inför Basel- 

konciliet, då man där i ett liknande fall trädt Sveriges rätt för nära. 

Man gjorde alltså dennes protest, med åtföljande motivering, till 

sin och anhöll om dess intagande i valriksdagens akter. 

Det icke minst intressanta vid denna framställning ligger däri, 

att JoHANNKS MAGNi-.shär framstar som de svenska sändebudens 

histeriska och folkrättsliga auktoritet; ehuru icke direkt åbero])ad, 

skymtar hans framställning tydligt nog bakom talet om göternas 

anor och bedrifter liksom i Xicolaus Ragvaldis här ånyo till en 

viktig statsakt up]>höjda protestation.' Den gamle katolske ärke- 

IniperatDrc est u<leptus cirea atitium ciui) SueroluTUs senior, eentesi* 

tinis vi^esiiuus tertius rex Suecoruni vt (lotloniin rebus sumiuis apucl nos pra^esset» 

upud (juetn Nicolaus Carclinalis Alb^inetisis. postea dietus Adrianus IIII Fapa. 

quem lumoris causa nomiiiamus, le^alum e^^it. idquo non recciitein relHgionis 

usnm lune temporis fuissc denionslrat. • -- Det ar svArl att finna denna ul 

lägi^tiitiK lyckad. Den utmunade t ono<li>: ^rad polackernas nationella själfkänsla 

och den inuehöll ett obejiripligt historiskt misstag Sparre ungaf efter jDHANNliS 

Mac,M S Sverker d. ä, som svears <K*h ^r^lhers »w i rex intenius* lUb. XVIII, 

cap 17) och laiin i samma källa iipp^^iflcr om <len paflige le^atens besök Men 

hur har han kunnat i strid mot Johannes Magnus* egen framställning flytta Sver¬ 

kers reKetiiiK tillbaka frän mi<Uen af tioo-lalel till Olof SkiHkoiiungs tid? Sasom 

göternas *>112 rex inlernus* hade den senare varit cii tillräckligt imponerande 

gestalt, nch genom hänvisningen till pafveii Adrian IV fingo de mer hdfdakunnige 

bland pi>lackcrna tillfälle alt öfvu kritik mot Sparres historiska parallell. 

‘ Man tonle br^ra med försiktighet upptaga Sparres uppgift om den senare: 

»ciiius c|uo<{ue instruiiuntum in originali apiul nos reser vatur, » J h varje fall 

öfverensstäinmcr prolestalionen i 13^7 ars formulering noga med den hos JOHAN- 
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biirkopens patriotiska verk fick sålunda tjäna till den unga Vasa- 

d>Tiastiens officiella förhärligande vid det tillfälle, då dennas förste 

katolske ättling uppträdde som jämbördig medtäflare om Polens 

tron med Rysslands storfurste och med österrikiska ärkehertigar. 

Man kan icke tydligt se. om denna protest förmådde senaten 

att åt de svenska sändebuden inrymma en förnämligare plats än 

den ursprungligen afsedda;* i hvarje fall fortsatte man denna dag 

med de siebenbiirgenska och ansbach-preitssiska sändebudens hö¬ 

rande, medan man gaf svenskarna den första platsen på följande 

dag. I den mån de förstnämnda talade för Batoriemas kandida¬ 

tur,* saknade deras ord hvarje aktuelt intresse, och deras pane- 

gyrik öfver den aflidne härskaren kunde icke heller väcka uppse¬ 

ende; vid sidan af hans krigiska bedrifter nämndes där\’id hans 

bildningsintresse, om hvilket sarskildt de nygrundade jesuitkolle- 

gienia bure vittne, och hans ifver att vid framskriden ålder lära sig 

sitt nya fäderneslands språk. Med polemisk udd mot allt ryktes- 

smideri om att den store konungen med Polens skatter riktat sina 

gunstlingar i Siebenbiirgen, gjordes tvärtom eftertryckligt gällan¬ 

de, att han användt sitt arfrikes alla tillgångar för främjande af 

sitt konungarikes intressen; och i sammanhang därmed erinrades 

om hur ungrare i mängd under det r>-ska kriget stridt vid polac¬ 

kernas sida. Polens tacksamhetsskuld till konungen och dynastin 

vore alltså påtaglig, och det höfdes dess ständer att vid detta till¬ 

fälle erinra sig den;* men mot all förmodan hade sändebuden allt 

från sin ankomst till landet spårat helt andra stämningar, miss¬ 

tänksamhetens och illviljans, och man hade tyckts rent af befara 

NKS MAt;Ni'S {lih. Xl\\ cap. 28) tryckta, och äfven uppgifterna i dennes iniedning 

gå igeu. — Ifråga om Nicolaus Ragvaldts uppträdande i Basel hänvisas till 

V. S4d)KKBIiR<'rS utredningar (•Xicolaus Ragvaldis tal i Basel 14^4’’, i »Samlaren • 

och •'Stcolaus Ragvaldi ock Daselkoucilivt* i •^Bidrag till Svcrtcfs 

tidshistoria tillegnade C. (r. Malmström. • n:o 15. Tpsala nyoz.) 

' Raeders s. 106, n. 2 citerade ord synas vi.s^erligen lydiMliirpii. l%r. S|iarrc 

framhåller i sin Minnesbok I. f. 114 f., att protestationen »icke al!cii;:sl kati tydes 

emot Muskoviten utan och emot alle the andre kongerikes sin<lcbti(lh. som der 

vore tiLstädes» 

* Talet tryckt af Maykk, bil. 15. s. ff. Jfr Diarm. lllilDllN* 

>TKIN, S. 257* 

* Frieriet till den lediga krcinun är hallct 1 myckel lama urdulag (Mavi:k, 

345); HKIDIvNSTKIN kan därför med cn viss rätt pasta fs. 2S7'. alt sändebuden 

»magis dignam meinoriain citis [Stefatii] amplissimis pneiniisonUihIil»aiit, <|n«am 

regnum pro ali<iuo ex Battoreis.,.. pctcbanl - 
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ett anfall från Siebenbiirgen och några dess allierade.' Oafsedt 

frågan om konungavalet måste sändebuden i hvarje fall begära att 

utfå den aflidne härskarens testamente, som kunde väntas innehålla 

bestämmelser om hans arfland, liksom också hans privata lösa för- 

mi^enhet. — Med mindre vidlyftig retorik talade sedan den preus¬ 

siske länsfurstens ombud för dennes från polskt håll alltid bestridda 

rätt att a/gifva sin röst vid konungavalet; ty vore det väl rimligt, 

att en vasallus et princeps regni skulle vara sämre ställd i sådant af- 

seende än hvarje annan af rikets medborgare?- Tills vidare måste 

de emellertid nöja sig med att rekommendera den kandidat, som 

deras herre ansåg vara den lämpligaste, men de hade där\'id tyd¬ 

ligen ringa lust att taga afgjordt parti vare sig för Sigismund eller 

för Maximilian: de gåfvo den förre vackra loford och betygade her¬ 

tigens observantia et benevolentia för honom, men de gafvo dock 

till sist ärkehertig Maximilian sitt definitiva förord. Pa detta sätt 

menade de sig icke hafva stött någondera af rivalerna — och en 

dylik försiktig hållning var i själfva verket karakteristisk för' hu¬ 

set Brandenburgs politik gent emot Polen, hvars konungs och stän- 

<1ers gunst betydde sa mycket i fraga om dess preussiska besittning. 

De svenska sändebuden fullföljde med sitt taP två nära sam- 

* I sjäUvil lalet refereras ryktena med följande obesiamda fonucl (Mayek, 

s. »in ariiiis essc Transylvaniain. (|uibu5 princeps uoster adjunetis sibi aliis 

quoque vicinarum geiitium copiis regnum invadere el perturbare moliatur». An¬ 

tecknaren i Dtaria. s. iqo. utiägger hva<l som i talet niaste läsas mellan raderna: 

den stiebenbitrgske fursten skulle hafva ämnat •tillsammans med turkarna taga 

iiiot Krakov. • 

* Talet tryckt af Mayi:k. bil. u>, s. Jfr s. 2^^ f.: Diaria 

SS. io«, ig<>. — Om dessa redan umler föregående iuterregiia framburna anspråk 

se LKNtVMC». (ieichichte der I^reuSi^ischen Lande — ss. u f*. 52 f » 151 

— De polska ständernas svar läses i Xuntlatttrherichtr 11, 11:0 27 (s. 55 f.) 

* Talet föreligger i tvä redaktioner: i) ett samtida troligen af Sparre själf 

föranstaltadt tryck (Wahmhokt/ n:(> sedermera upptagits i ett par 

sanunelverk fran 1700-talel (sc ///.), i det följande betecknadt med A. 2) en af 

Maykr sasoin bil. 17 s. ff. tryckt samtida afskrift i Pawlowskis hand¬ 

lingar i furstbiskopl arkivet i Kremsier. här betecknad med H. 1 sak äro olik¬ 

heterna oväsentliga, formelt har A don bästa tcMeii: K är särskildt iMayersaf- 

tryck full af fel och missförstånd; hela satser hafva ibland bortfallit. På ett en- 

.staka nedan anfördt ställe har li en utförligare forinulcring. Alt för öfrigt anföra 

<le rent formella afvikel.serna mellan den bättre texten i A ovh den korrumperade 

i B vore ändaniålslöst. — Som ett uttrvck för do svenska sändebudens misstäm- 

ning torde man hafva att tolka det faktum, alt <le läto sin sekreterare Georg 
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hörande syften: de ville dels på bästa sätt motivera Sigismunds 

kandidatur, hvar\'id det gällde att lofva hvarken för mycket eller 

för litet, dels åtminstone försäkra sig mot tsarens val såsom den 

fran svensk sjTipunkt minst önsk\’ärda lösningen. De riktade där¬ 

vid den mest hänsynslösa kritik mot tsarens person och vallöften 

liksom Öfver hufvud mot Ryssland och ryskt väsende; hvad som i 

det fallet mer antydts i den nyss afgifna protestationen utveckla¬ 

des här vidlyftigt med en slagfärdig, men mycket hetsig retorik; 

Erik Sparre skulle knappast kunnat öfverträffas af sin kunglige 

herre själf. I hvad män drottning Anna direkt eller indirekt med¬ 

verkat vid utarbetandet af talet, måste lämnas oafgjordt; den kun¬ 

skap i Polens häfder, som här och där framskymtar, må väl den 

svenske kanslern kunnat förskaffa sig på egen hand. — Orationen 

inleddes med en erinran om Sveriges och Polens grannförhållande 

och tidigare vänskapliga förbindelser, om fördraget af år 1419 mel¬ 

lan konung Erik och Vladislav Jagello, om konung Kasimirs gäst¬ 

vänliga mottagande af den landsflyktige Karl Knutsson, om sam¬ 

förståndet mellan Gustaf Vasa och Sigismund, slutligen om det 

mellan dessas söner stiftade svågerlaget. I det följande berörde 

nian konung Johans i början ådagalagda tvekan och senfärdighet 

inför utsikten att vinna Polens krona för sin son och hänvisade som 

förklaring till den partikamp, som uppblossat genast efter konung 

Stefans bortgång och som ju kunde ställa en ung furste inför stora 

svårigheter, samt dessutom till de rent praktiska hinder, som vin¬ 

tern med sina dåliga kommunikationer medfört. Då man däref¬ 

ter öfvergick till att rekommendera Sigismunds kandidatur, anförde 

man naturligtvis först han jagelloniska möderne såsom ägnadt att 

gifva honom försteget framför alla medtäflare, men man aktade 

sig noga för att stöta åhörarna genom något argument, som kunde 

tänkas sammanhänga med föreställningen om något slags arfsrätl 

till kronan.* Vid skildringen af Sigismunds personliga företrä¬ 

den glömde man icke att framhålla hans ståtliga utseende, som 

Palmerilus upplära talet; detta väckte en mindre behaglig uppmärksamhet. Jfr 

s. 117» ji. 3. — Palmerius var en jesuitlärling. uppfostrad i Olniiit^; sc AKi,QVlST>i 

anteckningar om honom i Ahlqvistska saml., R.A. — Svenskarnas tal namnes för 

öfrigt af Heidenstkin, s. 256 f.; Warszewicki (anon.)» 5. 34 oi*h v. Mayer, s. 57. 

^ Hur känsliga polackerna frän början visat sig pä denna punkt franigär bl. 

a. af den påfitge nuntiens uttalande den iz maj 15H7, BiAroET, Orii:fuf:s, (bila¬ 

gorna) s. 73. 
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sades erinra oni lians morfaders, hans språkkunskap och särskildt 

hans färdighet i jiolskan: man karakteriserade honom för öfrigt 

som pius caiholicus, men antydde samtidigt, att han ingalunda öns¬ 

kade förfölja andra kristna bekännelser — ett budskap, som måste 

\ ara välkommet för alla anhängare af 1573 års religionsfred och 

som samtidigt riktade sin udd mot de intoleranta habsburganie. 

Man öfvergick därefter till de materiella fördelar, som den svenska 

kandidaturen skulle medföra, afskrifvandet af alla det svenska ko¬ 

nungahusets fordringar gent emot Polen, handelsfrihet i alla svenska 

hamnar, en nyskapad polsk flotta, ett fast gränsförsvar mot ryssar 

och tatarer. Då man där^•id särskildt betonade betvdelsen af en 

stark sjömakt och formulerade satsen classe augcntur, classe propa- 

gantur, classe conservantur impcria. torde man icke hafva talat för 

alldeles döfva, om ock vid sådant tal rätt ovana öron, men då man 

i skuldfordringsfrågan särskildt framhöll, att polackerna redan hade 

en god del af den utlofvade belöningen i handom och alltså icke som 

från annat håll hade att misstänka lösa utfästelser, så var denna 

retoriska vändning dock en smula tveeggad. Större intresse äger 

den del af talet, i hvilken Estlands införlifvande under försiktiga 

reser\'ationer berördes; dess välmåga liksom dess maritima läge 

framhölls särskildt, och i sammanhang därmed också den lättnad, 

som det skulle innebära för Polen att få indraga garnisonerna vid 

det polska låflands nordgräns. Det vore sant, att konung Johan 

ännu icke hunnit hänskjuta denna fråga till .Sveriges ständer, men 

detta skulle snart ske. och konungens handlingssätt i detta som 

annat bestämdes af hans kärlek till den ende sonen. Om trots allt 

någon misstro j)å denna j)unkt ännu besjälade polackerna, borde 

den försvinna inför den borgen, som drottning Anna icke tvekat att 

ställa för detta löfte; hon svarade nicd all sin egendom inom 

och utom riket för dess infriande.' ocii de svenska sändebuden kunde 

därför utropa; quoduam cerfias yadiiiioniuiii <int qu<r certiora pignora 

desiderare pnicstisf — I talets amlra hulvuddel ägnades först nagra 

ord at piastkandidaturen, hvilken framställdes sasom otidsenlig, 

med företräden smn i livarje fall aterfunnes hos Sigismund, och 

därefter formade sig anfciramlet till en hetsig filij)pik mot mosko¬ 

viten,- <lennc iiidigmis i(<iiipititi'i-, som ])olaekerna sist af allt borde 

* Jaji rciltigör t <U‘l ful j an Ic nilrmare fi»r ilen na sak 

• Mc«l tertnon Uotfcknas h.nlc t>ari n oi li rvssarna sotn nation. 
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välja. Han brännmärktes i första rummet såsom en skismatiker, 

som numera falskeligen lofvade omvända sig; hvad hans ord i det 

stycket vore värdt framginge bäst af tsar Ivans tidigare beskick¬ 

ning till påfven och hans sätt att behandla dennes till Ryssland 

sända ombud: de stora löftena om medverkan till en kyrkounion 

hade visat sig vara idel bedr^liga förespeglingar, en diplomatisk 

fint i spelet mot Polen och Sverige.* Numera S5Tites hans son vilja 

med guld köpa sig lugn från den polska sidan, eller rättare med 

förespeglingar om guld; ty när det gällde, skulle han säkerligen ald- 

rig gripa till de skatter, som fadern utpressat af sitt sitt arma folk, 

af änkor och bam, som förut på annat sätt hårdt drabbats af hans 

blodsdomar. Fåvitskt vore det också att inbilla sig, att Ryssland 

genom den nya unionen skulle komma under polskt välde; tsaren 

hade i själfva verket i sina erbjudanden insmugglat uttryck, som 

kunde tydas i motsatt riktning, och hur kunde någon för öfrigt 

tro, att de omåttligt högfärdiga ryssarna skulle vilja medgifva 

ett annat folks supremati?* Deras uppblåsthet hade tvärtom städ¬ 

se bragt dem att förakta sina grannar, och detta förakt hade 

ni>*ntats i de gröfsta smädelser; man ville endast erinra om att 

tsar Ivan i bref till konung Johan velat påstå, att en polsk ko¬ 

nung varit den ryske storfurstens* stallmästare — och ryssarnas 

inrotade hat mot polackerna hade tagit sig många liknande ut¬ 

tryck.Med all rätt hade polackerna å sin sida sedan gammalt 

^ Deona passus syftar tydligea på Sjevrigins beskickning till Rom år 1580—81 

och Possevinos till Moskva är 1582. Sc om dessa händelser PIERIJNO, La Russie 

el le Saini-Siige, II (Paris 1897}* ss. x ff., och Waeiszewski, Jvan le lerrible 

(Paris ss. 438 ff., 459 ff. 

^ Ila Sparre nägot längre fram i talet återkommer till dc ryska förespog- 

Högarna om en inkorporation med Polen, anför han ett uttalande af Herbkr- 

STKIN om moskoviternas fluxa in contraciibus fides. Citatet återfinnes i dennes 

Reriitn Moscoviticarum Commtniarii (Antwerpcn 1557), f. 68. — Om llorbcrsteins 

stora inflytande på västerlandets uppfattning af Kyssland är hiir ej tillfälle alt 

orda. Iict ma endast erinras» att hans fraiiuställning i stora delar ligger till 

ännu fö- svensken I^TRU9 PETRi:IVs' Kysslandsskildring. Jfr milt arbete 

■ ch Rysshnd 7595—j6zi, s. XI f. 

•* Det må framhållas, att tsaren i talet icke får titeln dux (ännu mindre 

imprralor), utan endast dux eller prittevps. 

* Det synes, som om Erik Sparre pa denna punkt omformat ett liisloriskt 

faktum för det ändamål talet tjänade. Tsar Ivan hade verkligen i ett bref till 

Johan Ill (af okt. 1571) omnämnt, hur Jagello bortgift en syster incd clen l.ig/it- 

GOiib. Högsk. -IrssÄr. XX: 2 8 
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betraktat moskoviterna som sina arffiender, i motsats till andra 

hostes tractabiles, och de hade intet skäl att glömma, hurusom 

en del af de skatter, med hvilka tsaren nu vinkade, vore från 

dem taget krigsrof och byte. Närmare besedt vore dock hans 

rikedomar ingalunda så stora, som r>’ktet velat göra dem, och 

särskildt sökte man i hans land förgäfves efter jordens skatter, 

efter grufvor och bei^’erk af hvarje slag. Det vore i sådant af- 

seende också betecknande, att tsaren icke kunnat begagna sig 

af möjligheten att med peimingar återköpa ett par af svenskania 

eröfrade fästen i Ingermanland, såsom man ett föregående år på 

ett gränsmöte aftalat ‘ — och på samma sätt hade han måst se 

tatarerna härja och bränna inom ryska landamären, ehuru han med 

en måttlig tribut kunnat köpa sig fri, hvilket trots species subi- 

ectionis måste betraktas som en lindrigare utväg.* Som lösa och 

falska förespeglingar afslöjade sig också allt hvad han ställt i 

utsikt rörande nya handelsvägar, som skulle bidraga att rikta 

Polen: det vore lätt att tala om österns guld och ädelstenar, men 

r>’ssama själfva hade knappast på allvar sökt sig fram på den 

af fientliga horder hotade vägen till Kaspiska hafvet,* liksom 

tade stalliniistarcn Woidila (Woydylo); det var repliken pd konung Johans erin* 

rao om att han var Sigismund Augusts svåger. (HjAKNE, Vr brefvexlingcu t ft:cllau 

konung JohanlU och isar Ivan VasUUvilj,Hht. Bibi. VII, Stockholm l^6o, s. 54O.) 

DA Johan betecknade saken som dikt, vidhöll tsaren sin uppgift i ett nytt bref 

(af 6 jan, i57.i) under anförande af de närmare tidsomständigbeterna (Sbornih iftip. 

rt4ssh. i$t. obsij-, 129, Petersburg 1910, s. 239.) Sparre har erinrat sig denna epi¬ 

sod och med viss rätt användt den för att illustrera sitt omdöme om ryssarna: 

»nihil enim est tam injurium aut ignoniiniosum. quod in vicinas gentes evomere 

veriti sunt. » Vare sig ban glömt det riktiga sammanbanget eller ansett lämp* 

ligt att lägga saken bättre till rätta för sin retorik — han lät i hvarje fall tsaren 

stä för ofvan refererade uttalande (»regem Polonia^ quondam magistmm sta- 

buli Moscboruni ducis egisse, litteris suis ad regem Sveciae tempore quoque 

Sigismundi felicis memoris odiose asserentes... >) 

^ Sparre syftar tydligen på att enligt fördraget af den 19 dec. 1585 (Strr- 

ges Traktater V:i, Stockholm 1903, s. 37) de ryska ombuden erkant tsarens villig¬ 

het att efter närmare aftal återköpa de af svenskarna eröfrade fästningarna Ivan- 

gorod, Jama, Koporje och Kexholm. De svenska ombuden hade förklarat sig 

vilja Iiänskjuta frågan till konung Johans åtgörande. 

* Det är naturligtvis fråga om tatarernas anfall pA Moskva år 1571, som 

i hög grad skadat tsar Ivans prestige och som han under valförhandlingarna med 

littavema Ar 1572 sökte bortförklara (sc ri:iiERsni-Kf;i*K. s. 401 {,) 

* Dä det i orationen talas om handelsvägen »»ad mare Caspiuin et Suina- 

chos • (sa i .-I.; P har «ad mare Caspiuin et Stnyrnos**), afses incd det senare 

troligen det pa tidens kartor mötande Scamachi (Schamachi), s. om Astrachan. 
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de på sina färder från Novgorod till Archangel alltid måste räkna 

med att Kexholm lydde under Sveriges konung.‘ Från denna 

hamn i höga norden hade de dessutom en farlig seglats åt väster 

kring Norges kuster, och ville de styra kosan åt öster, måste de 

krii^segla halfva jordklotet — medan åter polackerna från Dan¬ 

zig åtminstone hade en bek\’äm förbindelse med västerhafvet. 

Oafsedt allt detta vore det uppenbart, att tsaren såsom polsk 

konung skulle sträfva att förtrycka sina i Ryssland så hatade 

nya undersåtar, hvarvid stadgad lag och frihet i längden skulle 

vara ett opålitligt väm; den nye tyrannen skulle alltid kunna 

stödja sig på rysk militärmakt, och äfven polska Ögontjänare 

skulle han icke söka förgäfves. Man måste därtill räkna med 

den möjligheten, att om också mot förmodan tsar Feodor skulle 

vilja hålla sina till polackerna gifna löften, han just därigenom 

i själfva Ryssland skulle framkalla en mot denna eftergifvenhets- 

politik riktad rörelse, som kunde störta honom och lyfta hans 

redan populäre yngre broder på tronen. — Om sålunda den 

ryska kandidaturens commoda vid närmare påseende visade sig 

vara idel sken och bedr^eri, gjorde ingalunda tsarens egen per¬ 

sonlighet saken bättre; hur kunde öfver hufvud deime obegåf- 

vade och obildade stackare, som vore halft döf och knappast 

kunde stamma sitt modersmål, nämnas vid sidan af den svenske 

fursten, som stode i glansen af ungdom och ridderligt väsende, 

af rik och mångsidig bildning? Han kunde måhända kallas god¬ 

sint, men endast så länge han på detta sätt vore mindre vetande; 

om han åter\'unne sina sinnens fulla bruk, skulle han säkerligen 

icke dröja att visa sin faders gr>’mma och tygellösa natur — 0, 

rcgcm rcgum indignissimum, schismaticum, mutum, surduni ct fa- 

tuum! Och till allt annat skulle man genom utkörandet af en så- 

' Talets båda redaktioaer förete i denna punkt en anmärkningsvärd olik* 

het. Det beter i A: »Ab altera parte vero commode ad S. Nicolat portum 

Onega flttvio Novogrodia nullo raodo permeabjt. siquidem Regis Succia; arcem 

munitissimam Kexholm necessario transire debet; aliam quandam navigatiouem 

compendiosam babere non poterit.» B åter har: »Ab altera parte commode 

ad S. Nicolai portum Onega flumine Novogradia nuIIo modo pervenit. Si quidem 

Kegis Sveci^ arcem Raxdzolm [sicl] necessario transire debeat, ubi rcpulsam pro* 

cnl dubio patiatur, nec consentaneum est eum aliam quandam compendiosam 

navigationem et novam terram babere. » Frånsedt den korrumperade texten 

har alltså B här ett icke ointressant tillagg. 
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dan ådraga sig både turkars och tatarers fiendskap, medan åter 

Sigismunds val skulle betyda bibehållandet af den traditionella 

vänskapen med dessa makter.* — I talets sista del återvände 

sändebuden till utgångspunkten, den svenska kandidaturen så¬ 

som den sant nationella, och erinrade ur häfdema om exempel 

på det polska folkets tacksamhet och tillgifvenhet gent emot sin 

infödda konungaätt, hur man en gång uppsökt Mieszkos lands¬ 

flyktige son Kasimir i Cluny och från klostercellen upphöjt honom 

på tronen* och hur man senare på kvinnosidan, i Ludvig och 

hans sedermera med Jagello förmälda dotter, åter uppsökt stirps 

regia. Samma företeelse mötte också i Ungems historia* — och 

ur Sveriges kunde det påvisas, att landet redan före arfsrättens 

fastslående år 1544 befunnit sig väl under inhemska konungar, 

men förlorat både provinser och rättssäkerhet under utländska; 

hvad under därför, att det på sistone återgått till den gamla ko¬ 

nungaättens afkomlingar! Och skulle icke polackerna med så¬ 

dana exempel för ögonen gripa tillfället att kora en furste, som 

hade jagellonemas blod i sina ådror och med tiden skulle från 

tronen visa alla deras lysande dygder? 

Det kan knappast förnekas, alt denna oration är ett fram¬ 

stående vittnesbörd om Erik Sparres diplomatiska och retoriska 

begåfning och att den i det hela var väl lämpad efter den väl- 

^ Denna synpuokt, hvars vikt jag of van pA inanga ställen framhållit» bc röros 

alltsu också af dc svenska sändebuden — men väl alt märka ondast helt flyktigt. 

Vänskapen med turkarna var ett vanskligt ämne att behandla, särskildt i cn tid. 

dd kurians korstdgsplancr fäogdade mångas sinnen. 

^ Se om denna af kritiken tidigt utniunstra<le tradition exempelvis RoFPEhL. 

Géschichif Polens, I (Hamburg 1^40), s. —Sparre har funnit ämnet behaud- 

ladt hos Ck<)Mi:r. som han i delta sammanhang eiterar. Sc Martini CkOMERi 

De orKtne et tebus gestis Polonorum lihri XXX (Hasile^e i3bS), s. 47 ff. 

^Sparre anför sär.skildt händelserna under iiiterrcgmim 14.0, då Michael 

Szilagyi talade för Johan Ilunyadis son, som ju också blcf vald. därom W. 

FR.AKNdi, Mathias Corrinus, König Ungarn (Kreihurg i hr, 1801). s. 44 ff. 

Sparre t<'rdc liafva fatt kännc<h>m om Szilägvis -cleganlissima ct sapientissima ora- 

tio* ur Ant. Wosviyivs* Perunt Vngaricanondecndesquatnorcitmdifnidia (I'rank- 

furt s. 506 ff. — Det är intressant att finna hoiiojn pa tal om den ungerska 

adelns bullersamma öfverläggiiingar **111 campo Raehos*» uttala den förmodan 

att detta ord. som dc scMinste veckorna ofta IjiuHt pa det p(dska valfältet, ledde 

sitt ursprung fr.iu Tbigeni. Jfr of van s, 73 n. t. 
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jande szlachtans smak och traditioner.* Den gaf också på ett 

mycket energiskt sätt uttryck åt den svenska ståndpunkten i 

valfrågan, under undvikande af hvarje stötande utfall mot det 

rivaliserande habsbuigska huset, med hvars ombud man i hem¬ 

lighet förhandlade; tsaren däremot blef icke skonad, och skärpan 

i anfallet var ägnad att väcka uppseende. Om det intryck talet 

gjorde är icke mycket bekant:* enligt en uppgift från Österrikiskt 

(och alltså mindre opartiskt) håll skulle man här och där hafva 

mumlat vid de antiryska utfallen och äfven funnit det anmärk- 

ningsvärdt, att »en ung student» betrotts med uppdraget att 

tala vid ett så högtidligt tillfälle; kritiken skulle också genast hafva 

gifvit sig luft i delvis vanvördiga yttranden.* I hvarje fall var 

det mindre underligt, att svenskarna icke hade någon tacksam 

publik i den krets, där sympatierna voro delade mellan de habs- 

burgska kandidaturerna och den moskovitiska. 

Sedan den svenska orationen hållits, måste åhörarnas intresse 

hastigt hafva slappnat; af de därefter framträdande sändebuden 

berörde det danska icke ens valfrågan, utan nöjde sig med att 

rekommendera sin kunglige herres rent privaträttsliga anspråk 

^ Man måste sålunda i det hela instämma med Caros höga uppskattning 

af talet (s. 90 f{,) och finna SiBNtAWSKis kritik af föregångaren (s. Xlll) obe* 

fogad. Sieniawskis förmodan, att icke Sparre utan Palmerius författat talet, 

skulle förefalla barock, äfven om man ej hade Sparres uttryckliga vittnesbörd rö¬ 

rande denna sak. 

* Något afseende torde ej böra fästas vid MESSENICS' stereotypt formulerade 

uppgift (Scondta Jltustrata, VII, s. 82), att de svenska sändebuden talat »cum 

non modico applausu fautorum.» 

^ Strein t. ärkehert. Mathias, Warschau 16 aug. 1587. StA iVien. »Den 

15 Augusti sein im Cholo auch under dem Himel gehört worden erstlichen die 

Schwediscbe Potschaft, deren zween gewest. Erich Sparre zuSchlunnich [9; Sund by}, 

Regni Cancellarius, und Erich Graf von Weyssenburg, Herzog Sigisinunden Hof* 

maistcr. Und unangesehen das der ain Cancellarius Regni ist, so haben sie doch 

die Oration aim jungen Studenten, so zuruck under den Cesandten gestanden, 

under ihnen aber ain anderer, der die Oration im Huet vor sich gehabt und ihm 

bisweilen darein geholfen recitiem lassen, davon etwas schimpflich gercdt wirdt, 

auch sunst damalen ier etlicb geschrien: 'Weten Teufel. wer stink t du uacb Hä- 

ring\ und andcre: 'Er sagt uns wol vil zue von dem, das wir im schuldig sein 

sollen. will uns aber wenig geben von dem seinigen’. In der Oration ist der Mosco- 

wiltcr heftig perstringirt worden, dariiber auch etlich geinuerblct.» — Jfr Hisl. 

Russ. Monum. (ed. Turgeniev) II, s. 15, ett sammandrag af Streins cit bref. 
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i Henrik Ramels sak,‘ medan åter de fem representerade tyska 

kurfurstarnas orator talade för liabsburgamas kandidaturer; slut¬ 

ligen framförde ett ombud för den kurländske länsfursten dennes 

välönskningar och grav^amina, som icke synas hafva närmare 

berört valfrågan.* — Det återstår att följa omröstningens gång, 

närmast i konvokationsmotståndamas krets. 

Den första dagen (den 14 aug.) hunno de sexton senatorerna, 

däribland stormarskalken, kanslern och skattmästaren att afgifva 

sina vota, hvarvid de alla betonade, att de icke formulerade en 

definitiv ståndpunkt; de sveko alltså icke sin utfästelse till motpartiet 

i denna fråga.* Zamoyski själf fasthöll för öfrigt in i det sista vid den 

taktik, som han valt i den pågående krisen, att hålla sig tillbaka 

och undvika hvarje uppenbar påtryckning gent emot den väljande 

szlachtan: hans votum blef det allra innehållslösaste, ett stycke 

retorik om piastkandidaturens fördelar, om nödvändigheten att huf- 

vud och lemmar vore eiusdcm gcneris, om konungens plikt att lyss¬ 

na till oförbehållsamma ord af fria män. Karakteristiskt i denna si¬ 

tuation är på sin höjd just detta betonande af frihetens värde och 

erkännandet, att konung Stefan haft föga sinne för civiles artes, 

som dock ingen i en sådan ställning borde sakna: den store krigar- 

konungens förre rådgifvare var mån att framhålla, hur främmande 

han var för tanken på ett t5Tanniskt regemente med soldatesken som 

^ Diaria. s. 196 f. Raedcrs diartum under 15 aug. -- SIKNIAWSKIS uppgift 

(s. 37). att det danska ombudet »motarbetat Sverige» torde stödja sig på ett 

meddelande af Simon Genga (Ciampi, Bibliogra/ia Critica. I, s. 123), som anty* 

der en nära förbindelse mellan det danska hofvet och ärkehertigarna Mathias 

och Maximilian. Detta är dock pa intet sätt styrkt och kan i hvarje fall cj 

aga tillämpning på den danske legatens officirlla uppträdande. R^der (som också 

nämner dennes namn. Joachim Keichlin) säger uttryckligen, att han talat »nicht 

wegen der Klection son dem wegeii ctrlicher Schuldt. so die Cron Polen seines 

Köntges rndertanen zupflegc, darumb auch etzliche Schiffe arrestieret worden; 

es sindt ihm aber zu Vorhör der Sacheu gcwisse Deputaten zugeordenet. * Denna 

framställning kompletteras af den i Diana (s. H)(> f ), där Ramel namnes. Jfr 

om dennes sak LENiiNlCH. Geschichte der Prenssischen Lande [1587—1605]. s, 

265 f. FRihericias uppgift i Dansk Uiogr. Lex. XIII (Köpenhamn 1899). s. 37^, 

att Kamel 1587 arbetat /or Sigismund är lika oriktig som Sieniawskis, att Reich- 

lin arbetat 

* Dtarta» s. 197. Jfr CHVTR-Efs, s. Hy). 

*Jfr s. 93. Ett par senatorer (vojevoderna af Masovien och Lu b lin), som 

denna dag hade förbinder, afgäfvo sina vota först den 13 aug. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEN POLITISKA KRISEN I POLEN 1587 J19 

tronens stöd.* — Alla öfriga talare yttrade sig mer eller mindre 

ingående om de kandidater, som stodo emot hvarandra, och for* 

mulerade (med ofvan angifna reservation) en bestämd ståndpunkt, 

låt vara att de flesta i likhet med kanslern först ägnade piastkan- 

didaturen hvad den kräfde af traditionell retorik; en infödd konung 

var alltjämt, som följd af missimsamhetens draksådd, magis op- 

tandus quam sperandus^, men den nationelt republikanska själf- 

känslan kunde icke undvara detta fantom. Då man därifrån vände 

sig till den svenska kandidaturen, om hvilken alla mer eller mindre 

eftertryckligt uttalade sig, kunde man med god effekt framhålla, 

hurusom Sigismund åtminstone hälft kunde betraktas såsom en 

piast — och den retorik, som nyss synts bortslösad, var alltså endast 

halft förspilld! Man framhöll för öfrigt hans goda uppfostran i den 

rätta läran, hur han från barndomen sett polacker omkring sig 

och blifvit förtrogen med polskt språk och polska seder; man me¬ 

nade sig också veta, att han lagt god grund för sin allmänna politiska 

bildning, att han behärskade fem eller sex olika tungomål, att han 

sedan flere år lyssnade till öfverläggningama i faderns rådkammare. 

Om någon trots detta ville beteckna honom som ung och oerfaren, 

så kunde det gärna medgifvas, att han ännu ägde innocentia vites 

och på sätt och vis vore att förlikna vid en tabula rasa — men be¬ 

tydde icke detta åtminstone, att han vore mottaglig för goda in¬ 

tryck? Äfven konung Johans person drogs in i diskussionen, men 

vid detta tillfälle naturligtvis icke i sammanhang med hätska an¬ 

tydningar om hans polskfientliga politik eller om Vasahusets sjuk* 

domsarf; Mikolaj Firlej, som sett honom på hans bröllopsfärd år 

1562, vittnade i stället, att han fått intryck af en klok och förstån¬ 

dig herre. Minnet af drottning Katarina var dock mer ägnadt att 

vinna hjärtan för hennes sak: man talade om den humanitas et 

modestia, som redan i det kungliga fädernehemmet utmärkt henne, 

om hennes fromhet i lefvemet,om den tålmodighet och ståndak- 

‘ Diaria. 3. 103. 

^ Ib., s. 104. — Jfr Stanislaw Kryslus drastiska yttrande: »ännu bar icke 

den höna födts, som kunde kläcka ut åt oss en piast. > Ib., s. 112. — Hvad piast* 

kandidaturen var värd, stod klart för utländska iakttagare. Strein skrifver till 

ärkebert. Mathias, Warschau 16 aug. 1587 (or. StA IF»»): »Die Sachen steben in 

extremis. Der Cansler und die seinigen berucben nunmebi jetzt au! den Schweden, 

so längst besorgt norden; und ist die alternativa von Piast nur ain Schetn.» 
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tighet, som hon lagt i dagen under fängelsetiden vid sin makes sida. 

Om man från ett håll lade mer vikt vid Sigismimds goda egenska¬ 

per och påbrå, men från ett annat mer spelade på den dynastiska 

lojalitetens sträng, hvarvid också drottning Anna nämndes, så var 

detta nyanser utan betydelse i de stämningar, som val^itationen 

alstrat eller användt för sina syften. 

När man öfvergick till granskningen af de materiella fördelar, 

som riket skulle vinna genom den svenske prinsens val, hade man 

ett allmänt intryck af att hans anbud icke vore så lysande som 

öfriga tronfriares, men i samma mån också pålitligare att hålla sig 

till.' Förvärfvet af Estland kunde icke jämföras med de mosko¬ 

vitiska viddernas inkorporering, men var dock ingalunda förakt¬ 

ligt; man kunde, såsom en af den gemena adelns talare se¬ 

nare gjorde,’ anse det ungefär likvärdigt med Preussens eröfring 

från korsriddarna. Genom föreningen med Sverige skulle man dess¬ 

utom komma att äga fast fot på Östersjöns båda kuster, en synpunkt 

som i det följande erhöll en paradoxal formulering: Polens konung, 

som förut icke ägt mer haf, äi>att han kunnat genomvada det till 

häst, skulle med ens kunna göra anspråk på imperium maris. Bland 

motiven för Sigismunds kandidatur nämndes slutligen också hän- 

sjmen till turkarna, som alltid lefvat i fred med jagellonema och icke 

skulle hafva någon anledning att misstycka ett val af dessas från 
« 

Sverige hämtade ättling — och detta var framför andra ett 

argument, som hade mindre att göra med retoriken än med de 

politiska realiteterna. 

Det var i själfva verket också den turkiska faran, som främst 

anfördes emot den annars för många sympatiska moskovitiska kan¬ 

didaturen, men utsikten till ett krig mot turkarna skärpte samti¬ 

digt kritiken gent emot tsarens person; ägde han väl de egenskaper 

och de maktmedel, som kunde lofva seger i en dylik hård kamp? 

En af de omröstande sade sig i sju veckor hafva gått och frågat de 

rysksinnade, hur de ville sk>’dda landet mot den turkiska draken, 

men man hade städse blifvit honom svaret skyldig. Han erinrade 

i det sammanhanget, att många greker lefde under de okristnes 

ok, ständigt beredda att offra lifvet för friheten; så snart dessa 

^ Uttryck sådana som conditioues Hon iani splenJida quam ceria förekomma 

på olika håll. Diaria, ss. 99, 117. 

* Orzechowskis votum. Ib., s. 115. 
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finge höra, att deras rysketrosförvant valts till Polens konung, skulle 

de säkerligen höja upprorets fana i förlitan på hans hjälp — men 

månne icke enda följden däraf skulle blifva, att polackerna finge 

en obändig fiende på halsen, men grekerna till sist förblefve ohulp* 

na?^ Från annat håll erinrades det, att om Polen också till en 

början skulle kunna hållas utom en konflikt mellan tsaren och tur¬ 

karna, den förre dock kunde tvingas att göra det till sedes belli, och 

i hvarje fall kunde ryssarnas trupper på de sydliga steppema lätt 

blifva utsatta för allehanda vanskligheter, icke minst proviant¬ 

brist. Och, närmare besedt, om också många dårades af utsikten 

till förening med det väldiga ryska riket, hade man icke i själfva 

verket öfverskattat de tillgångar, som moskoviten gömde hos sig, 

där han satt m angulo mundi? Man hade aldrig hört, att landet 

vore rikt på malmer, man såge inga hamnar, där genom köpenskap 

rikedomar kunde strömma in; Archangel vore rikets enda sjöstad, 

och den vanskliga resan dit toge en tid af tre veckor.* Det vore 

(såsom senare framhölls) alldeles i stil därmed, att det i landet en¬ 

dast funnes silfvermynt, men i så otillräcklig mängd, att köpmän¬ 

nen ofta måste betala med skinn och pälsverk.^ Det talades vis¬ 

serligen om de skatter, som tsarens fader med tyranniska medel 

samlat, men man kunde fr^a, om någon välsignelse vore att vänta 

af det, som utpressats tmder blodsoffer och tandagnisslan från un¬ 

dersåtarnas sida. Men oafsedt allt detta, borde man öfver hufvud 

nödvändigt fika efter ny vinning, efter nya oändliga vidder; be¬ 

rättades det icke från gamla tider om en konung Midas, som bön¬ 

fallit hos ApoUo, att allt hvad han vidrörde måtte blifva guld, och 

som då fått också brödet förvandladt — till guld? Eller såsom 

temat från en annan sida varierades, borde man icke vid betraktan¬ 

det af det moskovitiska riket tanka också på olägenheterna att 

liksom taga på skuldrorna tanta moles imperii och erinra sig fabeln 

om åsnan, som dignade under sin guldbörda? Man borde också be¬ 

sinna, att den romerska staten liksom andra kommit på fall, när dess 

^ MikoUj Piilejs TOtum. Diaria, s. 104. — Antydnisgar om revolutionära 

atåmnmgar inom det grekiska prästerskapet vid ungefär samma tid finnas bos 

JORGA» m, SS. 270 f., 282. 

* Stan. Gostomskis votum. Diatia, s. loc f. — Alldeles besläktade synpunkter 

framböUos t de svenska sändebudens tal. Mayek, s. 356 f. 

’ Orzelskis votum. Diaria, s. no. 
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omfång slutligen växt ända därhän, att en härskare ej för¬ 

mått styra den; inför tanken på en ny union hade man också skäl 

att icke glömma de svårigheter man haft med littavema' — och 

ryssarna »med sin bjömnatur» skulle i hvarje fall icke vara lättare 

att behandla. — I fråga om tsarens person mötte man genast den 

stora svårigheten, att han vore skismatiker, och detta S5Tites också 

för en och annan af de världsliga senatorerna som ett tillräckligt 

skäl att afböja hans kandidatur. Men många fäste sig mera vid 

hans brist på härskaregenskaper, och man präglade paradoxen 

late imperat, sed imperare non polest\ i hans fromhet, stora kyrksam- 

het och mani för klockringning ville man visserligen icke se något 

fel, men man tyckte dock, att allt detta gick till någon öfverdrift 

— och hur skulle en sådan härskare taga sig ut i ett krig med tur¬ 

karna? 

Att den moskovitiska kandidaturen trängts i bakgrunden, 

naturligtvis bortsedt från hans trogna i littavemas läger, berodde 

på flera samverkande omständigheter. Af den ryskt sinnade ma- 

suriska szlachtan, som redan den i juli bedt ärkebiskopen gynna 

tsarens kandidatur,* hade en god del redan gjort slut på sina 

knappa tärepenningar och följt sina belackares råd att återvända 

till sina bondgårdar.’ Men viktigare var, att man ganska allmänt 

började tvifla på uppriktigheten af storfurstens friareanbud till 

republiken, att man bakom de pompösa löftena började ana mosko¬ 

vitiskt svek; och tydde icke för öfrigt allt flere tecken på, att 

storfursten och kejsaren stode i en komplott, som måste afse att 

spela den polska kronan öfver i det österrikiska husets händer? 

Då drottning Anna vid ett tillfälle (i början af aug.) sände ett par 

af sina hofmän till en littavisk magnat, vojevoden af Troki, för att 

söka värfva denne för den svenska kandidaturen, skyndade några 

littaviska adelsmän att påminna honom, hur han redan lofvat 

att gifva storfursten sin röst; men drottningens ombud frågade 

då, om man icke hade rätt att befara, att deras kandidat under 

sin långa moskovitiska rock bure tyska byxor.^ En ny episod 

^ St. Gostomskis votum. Ib., s. loi. 

Mb.. s. 38. 

^ Randers dtarium iC> juli: »Der Masuren wareti schon etT^lich tausent zu 

Hause gezogeii aus Mangel der Zerung.» 

^ Streiii t. ärkchert. Mathias, Warschau ii aiig. Or. StA Wien. 
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hade gifvit näring åt sådana misstankar: man hade i Orsja ertap- 

pat en budbärare i hemliga ärenden mellan ärkehertig Maximilian 

och tsaren. Denne, Heinrich Heugel, hade på återvägen anhållits 

och med sina papper förts till Warszawa. Saken, som väckte stort 

uppseende, inberättades af de littaviska myndigheterna till riks¬ 

dagen, och det blef närmast senatens sak att afgöra, hur man skulle 

förfara med den anhållne, om man borde undersöka hans papper. 

De öfverläggningar, som rörande denna sak höUos i de olika parti- 

församlingama, återspeglade tydligt dessas sympatier i själfva val¬ 

frågan. Medan man från antiösterrikiskt håll yrkade, att han 

skulle underkastas pinligt förhör och hans tillskyndare efterforskas 

eller att han åtminstone borde behållas i godt förvar, tills konung 

blifvit vald, Idagade å andra sidan Gorka och hans vänner, att 

ett brott mot folkrätten blifvit begånget, och kräfde brefbärarens 

ofördröjliga frigifvande. De knotade också öfver att gränsmyn- 

dighetema på andra håll aktat sig för dylika åtgärder; med Sverige, 

med Ungem, med Turkiet, med Ryssland hade samfärdseln fått 

ostördt pågå, och i Konstantinopel hade man elfva dagar efter 

konung Stefans bortgång haft underrättelse om dödsfallet.* Då 

Sverige nämndes i detta sammanhang, kände sig en af drottningens 

anhängare manad att framträda och göra gällande, att hon billigt- 

vis måste äga rätt att korrespondera med sin svåger och sin syster¬ 

son, hvilken hon ansåge i sons ställe; om däri legat något orätt, 

skulle aldrig kastellanen af Podlasien, en rikets senator, hafva åta¬ 

git sig att resa som hennes ombud.* 

Om den ryska kandidaturen vid närmare öfverläggning väckte 

allt fler betänkligheter, möttes de österrikiska från början af en 

utpräglad motvilja; man ansåg sig knappast ens behöfva upptaga 

skälen för dem till allvarlig vederläggning. En talare affärdade dem 

* Diaria, ss. 73 f., 176 f. Raeders diarium under4 aug. Uebersberger, s. 514 

ff. .\lven Erik Spaire omnämaer saken (i sin Minnesbok II, £.): »Ofucr alt dette så 

hade och Maximilianus synnerlig godh wenskap medh Muskoviten, så at han näst 

sig sielf icke skulle seet nogen heller ware konung i Pålandh än Maximiliantis 

den der och hade lofuet Rydsen sådan löfte, att han uthaf oogon Konung i Pålandh 

dem icke better kunne önska heller begära, efter som de bref betygade, som Ma- 

ximilianus hade skrifvtt medh ett synnerligit budb till Storefursten, huilke blefuet 

i Littawen uptagne och i herredagen upbrutne och läsne« — Jfr också Suntia- 

turberichle, I, s. 399. 

* Diaria, s. 74 (5 aug.)* 
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med den anmärkningen: »jag är polack, och af skadan blir man vis.» 

Både i senatskretsen och inom den meniga adeln funnos för öfrigt 

åtskilliga, som vid föregående .val gifvit den österrikiska ärkeherti¬ 

gen sin röst, men som numera hade skäl att åberopa sentensen 

non semper persona et tempora eadem; naturligt nog hördes dock 

från detta håll mycket aktningsfulla omdömen om den dynasti 

man öfveigifvit. 

Det må i detta sammanhang framhållas, att de svenska sände¬ 

buden sökt garantier för Sveriges intressen äfven för det fall att 

ärkehertig Maximilian eller rent af tsar Feodor skulle afga som 

segrare ur valkampen. Med den förres diplomatiska ombud hade 

de under valkrisens sista skede fört betydelsefulla underhandlingar, 

som troligen stodo i sammanhang med drottningens plan att stifta 

ett äktenskap mellan prinsessan Anna och Maximilian såsom Po¬ 

lens konung. De lofvade dändd att om den svenska kandidaturen 

stötte på oöfverstigliga hinder, icke motarbeta ärkehertigen, men de 

fordrade i utbyte vissa utfästelser från dennes sida: han borde 

erkänna och inom viss tid gälda konung Johans penningkraf pa 

Polen, han borde nedlägga alla anspråk på Estland, han borde 

säkerställa handelssamfärdseln mellan de båda rikena, och han 

borde, viktigast af allt, gå med på ett fast vapenförbund mot 

moskoviterna. Maximilians ombud hade också i någon form af- 

gifvit försäkringar i denna riktning, men därmed var föga vunnet, 

då den polska senaten för sin del afböjde hvarje motsvarande ut¬ 

fästelse. Och hur de svenska sändebuden byggt på lösaii sand, 

lades än klarare i dagen, sedan ärkehertigens lyske budbärare 

blifvit gripen och hans papper undersökta; Maximilians intima 

förbindelser med storfursten voro afslöjade, och de löften om ett 

förbund mot Ryssland, som hans ombud i Warszawa afgifvit, måste 

framstå som falska förespeglingar. Det kom också i den spanske 

ambassadörens när\’aro till ett liäftigt uppträde mellan konung 

Johans sändebud och Maximilians, och enligt Erik Sparres vittnes¬ 

börd skulle man fran dennes hall icke hafva funnit ett ord till 

ärligt försvar.^ — Afven till lyssania hade de svenska sändebuden 

häm-ändt sig, och detta bevisar tydligare än allt annat, att de 

åtminstone tidvis befarade den svenska kandidaturens skeppsbrott 

pa fragan om Ivstlands öde. Under förmedling af några (förmod- 

‘ Ut. Sparres Minnc.sbok II, f. 103 f. 
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ligen littaviska) senatorer hade de af de ryska sändebuden begärt 

vissa försäkringar, som uppenbarligen skulle vara förutsättningen 

för nedläggandet af Sveriges opposition mot en segrande rysk 

kandidatur. Man återfinner bland dessa kraf gäldandet af konung 

Johans fordringar och dessutom som oeftergifligt villkor afträ- 

dandet af de områden, som Sveriges vapen frånt^it Ryssland; 

i andra hand nämndes som önskemål återställandet af handelsför¬ 

bindelserna med Narva eller Reval som stapelplats. För att vinna 

de medlande senatorernas stöd för dessa fordringar voro de svenska 

sändebuden villiga att till den. polska kronans förmån efterskänka 

alla anspråk på de till Sigismund August utlånade penningarna 

liksom på andel i det vid Wenden tagna artilleriet. Hela trans¬ 

aktionen strandade emellertid på ryssarnas obenägenhet att för¬ 

handla om territoriella afträdelser — och den svensk-ryska arffiend- 

5kai>en var därmed ånyo beseglad.* 

Då omsider den gemena adeln skred till omröstning (den 14, 

15, 18 och 19 aug.) visade den till partiståndpunkt och argumente¬ 

ring en nära öfverensstämmelse med *de äldre bröderna»; men 

äfven från detta håll framlades vackra prof både på valretorik och 

på politisk bildning. £n konung borde man välja såsom man valde 

sig hustru, menade en talare, icke blott efter hörsägner, utan efter 

de egna ögonens vittnesbörd, ty man måste i båda fallen sam¬ 

manbo till döddagar; och man borde tänka mindre på hemgiften 

än på de personliga egenskaperna — eller hvad hade man haft för 

glädje af den lysande hemgift, som den franske ambassadören 

lofvat vid Henriks val?* Så mycket större skäl hade man att i 

första hand söka sin blifvande herre inom det egna folket — det 

vore i själfva verket en outhärdlig tanke, att man skulle vänja sig 

att därtill alltid taga en främling, en vän af främlingar, någon som 

af maktlystnad sökt vnnna de väljande och atirata oratione också 

lyckats: h\*ilken motsägelse för öfrigt i ett land, där man icke ville 

veta af främlingar vare sig inom den kyrkliga eller den världsliga 

administrationen, vare sig på högre eller på lägre i)oster!^ — Så 

tändes äfven i den gemena adelns krets rökelsen inför den inhem- 

‘Ib., f. 104. 

^ Detta är för öfrigt icke enda gaugeii. som »Montlucs löitcii » skymta under 

valfdrhaodlingama. 

* L4cz>Tiskis votum. Diaria, s. 109. 
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ske konungens idealbild, men äfven där allenast till patriotisk upp- 

byggelse och såsom inledning till de aktuella kandidaturernas di^-f- 

tande. Därvid sattes Sigismund nästan enhälligt i det första rum' 

met, och de anförda argumenten blefvo helt naturligt i stort sedt 

blott variationer af senatorernas; med någon rätt kunde en talare 

till sist afstå från hvarje särskild motivering, emedan han annars 

menade sig både slösa med tiden och trötta åhörarna.* På sam¬ 

ma sätt rörde sig också diskussionen om den ryska kandidaturen i 

kända banor; man lade nya argument till de redan anförda för att 

visa, hurusom dess påstådda fördelar vore magts oneri quam usui, 

åtminstone om man icke finge ordna Rysslands förvaltning efter 

de gamla romarnas föredöme in formam provincice) tsaren borde där¬ 

för till polska kronan afstå sin ärftliga besittning af Ryssland. Hur 

skulle man nämligen kunna erkänna moskoviterna såsom likabe¬ 

rättigade medborgare icke blott in privaiis, utan också in publicis; 

hur skulle man kunna gifva detta ohyfsade och politiskt oskolade 

folk andel i statens rådslag?* Både i fråga om det nya rikets kon¬ 

stitution och dess försvar måste svårigheter inställa sig, som komme 

håret att resa sig på ens hufvud, och man kunde därför icke låta be¬ 

stämma sig af sådana bevekelsegrunder som att det vore humanum 

et pium att befria ett helt folk ur träldomen. Man var lika litet 

som senatorerna öfvertygad, att tsarens verkliga tillgångar svarade 

mot det rykte, som gick om dem, och en i sig själf obetydlig anek¬ 

dot väckte i detta sammanhang uppmärksamhet: Stanislaw Kiyski 

berättade att han som medlem af en polsk beskickning några år 

tidigare sett mycket litet af tsarens glans och härlighet och be¬ 

spisats på en servis af förgylld koppar.® Naturligtvis bragtes också 

den konfessionella svårigheten på tal, och man hörde Kiyski med 

en anspelning på tsar Ivans kända religionssamtal med Possevino 

formulera paradoxen, att hans son icke skulle tåla den romerska 

lärans utöfning, innan en jesuit disputerat omkull hans poper — 

men tsarens svaga hufvud skulle ändå till sist fälla utslaget!* Jlan 

' Biskopens af Kamieuiec votum. Ib., s. 125. 

* L^czynskis votum. Ib., s. 100. 

* Krjskis votum. Ib., s. 112. — Troligen afses Krvskis, Sapiehas och 

Skumins beskickning år 1578- (Bantysj-Kamunäkij, v\ir<,]ixich svo^^jnxij 

I^ossii III, Moskva 1897, s. 103. 

^ Ib., s. 111. 
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erinrade med någon ironi, att denne på konung Stefans tid alltid 

omtalats som mindre vetande, men numera enligt sina anhängare 

vore vid mycket godt förstånd; men en person, om hvilken man i 

detta afseende hade sina misstankar, vore knappast lämplig ens 

till koherde och än mindre till konung!* — I denna mångstäm- 

miga kör försvann en eller annan enstaka röst, som höjdes för den 

moskovitiska kandidaturen, åtminstone såsom ett alternativ; men 

det har sitt intresse att finna, hur man från ett håll såsom stöd för 

detta förslag åberopade — den aflidne konungens auktoritet. Redan 

på Sigismund Augusts tid skulle Batori hafva framkastat tanken, 

att Ryssland och Polen borde förenas under tsarens spira för att 

sedan med tillförsikt kunna bjuda de okristne spetsen, och vid det 

första konungavalet (1573) skulle han hafva utfäst en rik penning¬ 

skänk åt den, som komme med ett sådant budskap. 

Efter den första omröstningens afslutande^ hördes intet yr¬ 

kande, att den skulle betraktas som definitiv, hvarigenom valkri¬ 

sen skulle hafva urartat till öppen skism; man fasthöll i detta fall 

viå sitt tidigare beslut, och stormarskalken föreslog, att man 

genom en deputation skulle underrätta konvokationsvännema om 

valresultatet och inbjuda dem att återupptaga förhandlingarna, 

ceriare rationibus och delt^a i det slutliga afgörandet. Detta blef 

också församlingens beslut, sedan man något diskuterat den ånyo 

väckta frågan, om det verkligen lönade sig att fortsätta valträtan 

och icke vore bättre att redan följande dag afbryta riksdagen genom 

ett formligt uppskofsbeslut eller en protest af förut antydt slag; det 

framhölls därvid, att man knappast kunde vänta något ställnings¬ 

tagande från motpartiets sida till de alternativt framställda kan¬ 

didaturerna, innan detta afgjort frågan om gravamina och själft 

skridit till omröstning. Som förut segrade motviljan för uppskofs- 

taktiken, som ju dock skulle innebära ett eländigt resultat af det 

långa förhandlingarna och ställde en ny riksdag med alla dess be¬ 

svär och kostnader i utsikt — och man affärdade alltså deputerade 

med en inbjudning af antydt innehåll.® Den framfördes i myc¬ 

ket försonliga ordalag: man hade sett sig nödsakad att börja disku- 

1 Orzelakis votum. Ib., s. iio. 

^ Vttrycket får icke fattas absolut: ännu den iS och 19 aug. afgäfvos en del 

7otA. En enda röst föU pä ärkehertig Ernst. Diaria, s. 111. Mavek, s. 59. 

^ Diaria, s. 115 f. 
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tera kandidatfrågan, men ville gärna lyssna till bättre skäl, liksom 

man öfver hufvud ingalunda afsåg någon söndring från bröderna i 

den andra kretsen. Nästan alla hade ansett en inhemsk konung 

vara att föredraga framför hvarje utländsk kandidat, men för 

öfrigt hade den svenske prinsen samlat ett stort antal röster; förde 

österrikiska kandidaturerna hade blott ett votum afgifvits, och den 

moskovitiska syntes af konstitutionella skäl böra bortfalla, ty 

religio schismaticum dominare non sinit} — Den trots allt uppen¬ 

bara samlingen kring Sigismunds kandidatur synes hafva verkat 

upphetsande på de österrikiskt sinnade konfederationsvännema; i 

hvarje fall blef den gjorda inviten ytterst snäft afvisad. Ett par 

af senatorerna synas visserligen hafva ställt i utsikt ett senare svar 

i höfliga former, men adelsmarskalken förklarade sig öfver hufvud 

icke erkänna någon annan valförsamling än den, som stod på konfe¬ 

derationens grund, hvadan intet svar kunde gifvas; och Gorka 

började, sekunderad af Kazimirski, att uppläsa fridlysningsinstru- 

mentets straffbestämmelser gent emot väpnade orosstiftare — ty 

som sådana ville han hafva sina motståndare betraktade. De depu¬ 

terade aflägsnade sig då omedelbart med förolämpad min, och 

deras principaler, som fingo anledning att känna sig illa behandlade, 

skyndade att beklaga sig inför littavema.* 

Förbindelsen mellan de båda valmenighetema blef trots allt 

icke fullständigt afbruten: ännu den 17 och 18 aug. sände den 

svarta kretsen deputationer till motståndarna för att betj’ga sin 

villighet att vid gemensamt möte på neutral plats’ dryfta gra¬ 

vamina och samtidigt klaga öfver det uteblifna svaret på noti- 

fikationen af det preliminära valresultatet; för öfrigt erbjöd man 

sig också, med fasthållande af sin principståndpunkt, att gifva 

Krzysztof Zborowski lejd och därmed tillfälle att bevisa sin oskuld. 

Men äfvcn dessa inviter rönte ett kyligt mottagande, ehuru tonen 

var något höfhgarc än senast: det svarades, att pröfningenaf gra- 

vaniina lika väl som själfva valet måste företagas på den lagliga 

förhandlingsplatsen och att besked angaende öfriga frågor senare 

^ Ib., s. 197 f. 

^ Ib., 5. 116 f.. jfr s. 19S f. 

^ De.ss deputerade linde den 15, 16, 17 au.c- förgafves sökt motpartens p;\ slot¬ 

tet hos biskoj)cn af Kamieiiiec sasom dcu äldste. Diaria, ss. 122, 199. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEN POLITISKA KRISEN I POLEN 1587 129 

skulle följa.* Och då en deputation från konvokationsvännema 

ändtligen {den iS aug.) inställde sig i den svarta kretsen, åtföljd 

af en motsvarande från littavema, befanns den icke medföra annat 

budskap, än att den lagliga förhandlingsplatsen alltjämt stode 

öppen för en hvar och att motpartiets söndring vore res mali 

cxempli för framtiden; man vore för öfrigt icke ovillig att höra det¬ 

tas mening om Krzysztof Zborowskis sak, men kunde däremot 

icke niedgifva de skedda rättskränkningamas nedtystande.* — 

Denna omedgörlighet förmådde konvokationsmotståndama att 

å sin sida taga bladet från munnen och för sista gången utförligt 

motivera sin ståndpunkt: de började med att beklaga den tids¬ 

spillan, som redan förmått en mängd af adeln att afresa och som 

1 själfva verket tacito modo beröfvat de mindre bemedlade val¬ 

rätten, och de utvecklade sedan skälen till att de måst söndra sig 

fran sina bröder — såsom för öfrigt i liknande fall skett både i det 

gamla Rom’ och i Polen vid Henriks val. Det blef ett upprepande 

af klagomålen öfver senatorernas missfirmande, öfver den otill¬ 

fredsställande fridlysningen, öfver den landsflyktiges motta¬ 

gande, öfver alla otillbörliga utlåtelser om motpartiet; ett sär- 

skildt intresse har endast häfdandet af att man utan hinder af 

lag och sed fritt kunde välja förhandlingsplats mellan Warszawa 

cch Wola — och för öfrigt; hufvudsaken vid detta tillfälle vore non 

pmsumptio loci sed reda senienlia.* 

Samtidigt hade ett annat tvisteämne kastats in i diskussio¬ 

nen och ytterligare förbittrat motsatserna, ehuru det kimde synas 

ägnadt att väcka en stunds själfbesinning hos de kifvande patrio¬ 

terna: en deputation från konvokationsvännema hade meddelat, att 

enligt säkra underrättelser från Podolien turkarna hopat härska¬ 

ror i tiotusental vid Bender, och med hänsyn därtill hade man 

samtidigt anmodat riksskattmästaren att sörja för besoldning både 

af kvartatruppema och af garnisonen i Kamieniec. — En sådan 

omsorg för riksförsvaret kunde konvokationsmotståndama natur- 

^ Ib., SS. 118 f., 199, 202 f. — HeidensTEIN (s. 260) är angelägen att fram- 

hålla, hur lojalt kanslerns anhängare uppträdde gent emot det andra partiet, »ne 

alii separasse illos consilia sua ab illts queri possent. » 

^ Diaria, s. 204, jfr s. 121. 

^ Man syftar naturligtvis pä plcbejemas utvandring till det heliga berget. 

^ Diaria, s. 121 (. 

Göl*b, Hogik. Arsskt. XX: 2 9 
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ligtvis icke principielt fördöma, så mycket hellre som de tidigare 

betygat sin villighet att uppfylla soldkrafven;* men å andra sidan 

låg det för båda partierna nära till bands att räkna med de turkiska 

demonstrationerna såsom en faktor i det tillspetsade partispelet. 

Det är uppenbart, att man från turkisk sida afsåg en påtryckning 

gent emot den Österrikiska kandidaturens anhängare och att själf- 

va situationen gaf dessas deputerade en replik, som ingen behöfde 

kläda i ord: den turkiska faran upphör i samma ögonblick, som I 

ansluten eder till planen att välja Sigismund! Det är under sådana 

förhållanden ganska naturligt, att Zamoyskis anhängare mer till 

skenet än i verkligheten önskade visa tillmötesgående i denna fråga; 

både riksskattmästaren och kanslern själf kände sig emellertid ma¬ 

nade att taga till orda och utveckla sin ståndpimkt. Zamoyski er¬ 

inrade, att han hållit sig borta från konvokationsriksdagen just 

för att sörja för de södra gränsernas försvar, sin plikt som hetman 

likmätigt, men att man belönat honom med att göra intrång på 

hans lagliga myndighet och därtill stadgat en ny och olaglig ord¬ 

ning för kvartamedlens förvaltning.* Han hade intet att invända 

mot gränstnippemas besoldning, blott den skedde i lagliga for¬ 

mer och under hans inseende, men han kunde dock icke återhålla den 

anmärkningen, att en så obetydlig styrka i hvarje fall skulle kunna 

föga uträtta mot en enligt uppgift så förkrossande öfvermakt. — 

Riksskattmästaren Dulski tadlade i samma anda konvokationsriks- 

dagens desorganiserande ingrepp i finansförvaltningen och erinrade 

om motpartiets vägran att deltaga i räkenskapernas gransk¬ 

ning; följden af all denna oreda hade blifvit, att nästan inga skat¬ 

temedel på länge influtit och att fiscus icke kunde bestrida de an¬ 

gelägnaste statsutgifter: så hade senast medel måst upplånas till 

den moskovitiska beskickningens underhåll och trakterande.* 

^ Underrättelsen hade kommit till konvokationsväanema i form af bref frän 

den pä konvokationsriksdagen tillsatte »betmanen» Mikolaj Herburt (jfr s. 48). 

som icke blott yrkat, att tillräckliga soldmcdel skuUe ställas till hans disposition, 

utan också att fästningarna i vojevo<lskapct Braclaw skulle sättas i bättre bered* 

skap. Vid diskussionen härom hade både starosten på Braclaws slott Jerzy Strus 

och Stanislaw Stadnicki understödt Hcrburts föreställningar; den förre hade tillagt, 

att han i känslan af sitt ansvar gjort flere försök att reparera fästningen, men att 

starostiens inkomster ej räckt till. Därefter hade mao euat sig om en beskickning 

i ärendet till riksskattmästaren. Diarto, s. zoz {iS aug.) 

2 Jfr s. 47 ff. 

* Diari.i, s. 119 f.; jfr ss. 122. 202. 
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Om sålunda splittringen mellan de båda stora partierna allt¬ 

jämt visade sig obotlig och littavema alltjämt närmast anslöto sig 

till konvokationsmännen, fingo kanslerns anhängare till sist den 

tillfredsställelsen att se ibland sig preussarna, som i det längsta tve¬ 

kat i valet mellan partierna.^ Littavemas och det polska episko- 

patets förening med konvokationsmännen hade först icke förfelat 

sitt intryck på den, och vid de främmande sändebudens hörande 

hade de flesta preussiska senatorer jämte städernas ombud inställt 

sig i kretsen; endast kronskattmästaren (kastellanen af Kulm) höll 

obrottsligt fast vid kanslerns parti.* Sedermera (den 16 aug.) hade 

just den senare sökt förmå sina landsmän att taga del i konvoka- 

tionsmotståndamas preliminärt afslutade omröstning, men inga¬ 

lunda fått dem med sig: man hade invändt, att dessa, om de velat 

handla rätt och broderligt, bort afvakta de främmande sändebu¬ 

dens propositioner, och man hade också ansett det tvifvelaktigt, 

om riksdagen öfver hufvud skulle sluta med ett konungaval.® Men 

den 18 aug. hade redan ett omslag intr^at, åtminstone i hvad an¬ 

går några af senatorerna* och städernas ombud, och anledningen 

därtill liksom till så många andra fenomen under valkrisen torde 

vara att söka i hemliga påverkningar och utfästelser, i detta fall 

naturligtvis närmast från drottningens, Zamoyskis och de svenska 

sändebudens sida. I hvarje fall inställde de sig i konvokationsmot- 

ståndarnas krets och afgåfvo sina röster (genom en af provinsens 

senatorer) enhälligt på Sigismund, sedan de först öfverlämnat pro¬ 

vinsens gravamina och jämte kanslerns tack för inställelsen motta¬ 

git hans åtminstone muntliga försäkran, att han ville rekommendera 

dessa i den blifvande konungens åtanke, så långt de icke redan ome¬ 

delbart kunde pröfvas.® — Det behöfver här icke närmare fram¬ 

hållas, att preussarnas slutliga partitagande (praktiskt taget en¬ 

hälligt) för den svenska kandidaturen hade större betydelse än nå- 

^ De danzigska säDdebndens relat. af 15 aug... »Wir Freusen, obwot von 

beiden und getreaten Kollia zu etzlichen mahlen Ansucbuiig gescben, babeo uns 

doch aus beaondeni Bedenken zu keinem Teil halten woUen.» 

* Ib. 

* Reeders diarium. 

^ Särskildt nämnas vojvoden af Kuim (Mikolaj Dzialynski) och kastellanen 

af Danzig (Maciej Zalinski). 

^ Rseders diarium under 18 aug. Diaria, s 121, jfr s. 128; I^engnicii, 

Gfsch. der Preuss. Lande [1387—1605], s. 20 f. 
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gon annan enskild' provins' samlade vota och att särskildt Dan* 

zigs anslutning var ägnad att lyfta en sten från de svenska sände¬ 

budens hjärta; det var icke heller n^on tillfällighet, att preussarna 

bland, sina motiv särskildt anförde de bekväma kommunika¬ 

tionerna öfver Östersjön, som lofvade Sigismunds snara ankomst.* 

Långt mindre uppseende måste det hafva väckt, att kröningssta- 

den Krakovs ombud* voro med bland dem, som denna och följande 

dag, vanligen utan utförligare motivering, skänkte den svenske 

prinsen sina röster.® 

Drottning Anna hade naturligtvis under riksdagens sista skede 

icke slappnat i sin ifver för sin systersons intressen, men föga är 

ännu bekant om detaljerna i hennes verksamhet som valagitator. 

Officiellt hade hon gifvit Sigismunds kandidatur sitt förord genom 

budskap till de båda valförsamlingarna den ii och 12 aug., natur¬ 

ligtvis under framhållande af hans polska börd och uppfostran 

liksom af den jagelloniska dynastiens välgärningar.* Men dess¬ 

förinnan hade hon oförtrutet arbetat i det tysta och sökt vinna 

inflytelserika medlemmar af senaten och den gemena adeln för 

Sigismund, som hon gärna kallade sin son; hon sparade där\*id 

livarken på sina tillgångar eller på löften om framtida gunstbevis. 

Hon hade kallat till sig den gamle Czamkowski, det österrikiska 

husets mest kände partigängare, som i det längsta und\nkit hennes 

hof, och hon hade sökt öfvertyga honom om hopplösheten af att 

motarbeta den svenska kandidaturen; men hon hade intet för¬ 

mått gent emot hans orubbliga partitrohet och sega dialektik.® 

Hon hade i liknande s>-fte sändt ombud till vojev’oden af Troki, 

Jan Hlebowicz, hvilken såsom littaver måste hafva vissa sym¬ 

patier för den moskovitiska kandidaturen, och det förefaller verk¬ 

ligen. som om hennes bearbetningar i detta fall haft större fram- 

^ Äfven andra uttalanden under rikMlagen Ådagalägga, hur missvisande det 

är att med SiEniawski (s. 6o) nämna »dic grosse Kntfemung Schwedens» 

bland använda argument tfiot hans val. — Betydelsen af de preussiska städernas 

partitagandc framhAlles särskildt ocksii af Hkidenstejn, s. 260. 

*jfr om Krakovs rcprosontalionsrätt -»Polskt författningslif under Sigis¬ 

mund III» (Hist. Tidskr. 1912), s. 163 f. 

^ JJidria, s. .126. 

ss. 90. 93. 1*13. — De bada va1f<"»rsanilingamas svar äro rent. 

konventionelt hallna. 

^[Strdn] t. [arkcluTt. Matbiasj, Warsvhau 25 juli 15^7- Or. StA Wien. 
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gång. Detta är naturligtvis endast ett par exempel på en i stor 
skala bedrifven röstvärfning. njen drottnii^en fann också andra 
sätt att påverka opinionen; efter allt att döma stod hon bakom 
en agitationspredikan, som sönd^en den 9 aug. hölls i en af 
\\*arszawas kyrkor, för en stor samling senatorer och landtbåd, 
och som jämte många förmaningar till enighet innehöll ett be> 
stämdt förord för den svenske prinsen.* 

Khuru sålunda samlingen kring den svenska kandidaturen var 
helt genomförd, kämpade drottningens och Zamoyskis valpolitik 
ännu med en stor svårighet: de andliga senatorerna med Kamkow- 
ski i spetsen höllo sig alltjämt undan, och för Sigismunds nomine¬ 
rande behöfdes biträde åtminstone af en biskop. Det är tydligt, att 
drottningen under sådana förhållanden skulle använda alla upp¬ 
tänkliga medel för att få någon af episkopatet på sin sida, och man 
hör också från detta håll klagomål, afpassade för österrikiska öron, 
öfver hennes importunissima instantia. Kamkowski var med sin 
vankelmodiga naturell mest tillgänglig för dylika påtryckningar, 
och de kejserliga sändebuden anade sedan några dagar, att der 
unbeständige Alte kunde komma att bereda dem obehagliga öfver- 
raskningar.* Från österrikisk sida påstods i det följande, att drott¬ 
ningen gifvit honom penningeunderstöd och därigenom afhållit ho¬ 
nom från att sälla sig till dem. som nödda eller onödda deserterat 

> [Streio] t. [ärkehert. Mathias], Warschau 11 aug. 1587. Or. St.\ irt>M. 

»Eodem [9 aug.] hat die Khuxugio zu dem Palatiao Trocensi geschickt ieren 

Mundtschenk und Kucbelmaister, und als die mit ime wegen des von Schweden 

tractirt. baben die umbsteenden vom Adl tne vermant. er soU inen sein Zue- 

sagen halten, darzue er sich dann erklert. nemblichen auf den Moscowitter; dar- 

auf ainer under der Kunigin Gesandten gesagt, man besorge aber, das under 

aim Moscowitterischen langen Rogkh teutsch Hosen verporgen sein; dem er 

widersprochen. Und (User soll der fiimembst sein, so auf den Moscowitter tringt.» 

- - Man finner af Diaria, s. 207, att Hlebowicz den 19 aug. uppträdde för Si- 

gtsmunds val säsom ett antagligt alternativ — under en motivering, som nära 

öfverensstämmer med inkastet frän drottningens ombud. 

’ De kejseri. sändebuden t. kejsaren, Warschau 18, 19 aug. 1587. Kop. £A 

Krcmsur. Pawlowaki gjorde i sista stund ett öfvertalningsförsök. Det beter i bref- 

vct af 19 aug.: »Weil aber der unbestendige Alte schon zum Thetl a contraria parte 

seducirt und durch die königliche Räte und etzliche des Canzlers Anhang. welche 

* er damain (wie wir berichtet) bey sich gebabt, auf des Schweden Seyteu sich locken 

lassen, hat er sich bej Bischofe (der ich indessen im Kloster, daria er sein Losa- 

ment hat, bej der Mess verharret) Si^hwacbbett halben entschuldigen lassen.» — 

Mayer. as. 57. f., 02. 
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från valfältet; men denna insinuation måste upptagas med försik¬ 

tighet, och frågan om hans verkliga motiv måste tills vidare läm¬ 

nas öppen.* Man ville från samma håll göra gällande, att han på 

en enda natt skiftat ståndpunkt — veluti Cyrceo poculo permutatus,^ 

men denna retoriska vändning får naturligtvis ej fattas bokstaf- 

ligt. Hvad som skulle komma, bebådade han redan genom sitt tal 

i konvokationsvännemas krets den 17 aug., då han vid sidan af 

sitt egentliga änme {Krzysztof Zborowskis process) berörde frå¬ 

gan om de olika kandidaturerna: han sade sig icke vilja möta de 

hemmasittande bröderna med budskapet, att en tysk furste blif- 

vit vald, ty sådant skulle vara dem emot, och han kunde lika litet 

gifva tsaren sin röst, innan denne lofvat antaga den romerska be¬ 

kännelsen. Om den svenska kandidaturen yttrade han sig ej när¬ 

mare, men sade sig principielt beredd att nominera den, som på sig 

samlade allas eller de flestas röster; af tidigare, löften ansåge han 

sig icke bunden längre, än de kunde förlikas med statens bästa.® — 

En sådan bekännelse måste hafva väckt både indignation och be¬ 

störtning bland åhörarna, ehuru den talandes höga värdighet sy¬ 

nes hafva skyddat honom mot demonstrationer; det är i hvarje 

fall klart, att han från deima stund icke kunde känna sig väl till 

mods i det österrikiska partiets krets. Han uteblef i själfva ver¬ 

ket följande dag, hvar\'id naturligtvis hans bräckliga hälsa fick 

tjäna som förevändning; han lofvade väl att inställa sig den 19 aug.* 

— men då blef i stället hans öfvergång till motpartiet uppenbar. 

Sedan de nytillkomna partivännerna afgifvit sina röster, 

yrkade Kamkowski ånyo med s>Tibar ner\'ositet, att man omedel- 

> Warszfavickx (anon ), s. 36. — Pä denna punkt torde man kunna vnnta 

intressanta upplysningar ur den päfligo nuntiens konfidentiella rapporter ~ se 

PiERLlNCf, La fiussie et le Saint Stege, II» s. 321, n.—K am kowskis egen moti¬ 

vering inför kejsaren läses i Suntiaturberichte II. n:o 31. s. 6.) ff. 

^ Uttrycket förekommer i Maximilianistemas bref till konung Johan af 20 

aug. 1587 och har därifrån öfvertagits af W.\RS7.K\viCKl (anon.)» s. 37. 

* Dtaria, s. 200. Jfr Warszewickz (anon.), s. 37. — Rseders diarium i det 

hela öfverensstämmande: »....Der ander Punet von der Election weil die aus 

dem schwartzen Cholo schon votiret. Seine Meinung wer. er wolt mit keinem 

Deudtschen zu Hause kommen: der Moscowitter wer der zutreglichste. wan er 

uuser Religion; einen Piasten zu welcn wer unmuglich; der vierde wer der Schwe- 

dc. darauf möchten sich die Herren bedenken. Der Hofmarschalk geantwort, 

das von der Election zu reden noch nicht Zcit, weil die gra v amin a binderst ellig. > 

* Diaria, s. 203. 
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bart skulle skrida till den valdes nominerande, särskildt med hän* 

s>m till det Österrikiska partiets rustningar; och denna mening vann 

bifall, ehuru en och annan ännu talade om att afvakta littavemas 

anslutning. Kretsens marskalk ansåg emellertid lämpligt, att man 

först genom ett formligt beslut fastslog sin så länge förfäktade 

ståndpunkt, att den plats där man stod verkligen vore locus Ugi- 

timus et competens för valets företagande. Han lämnade åt sena¬ 

torerna att ännu en gång motivera denna uppfattning, som natur¬ 

ligtvis vann allmän anslutning; och man fick alltså ännu en gång 

höra de kända formlerna och slagorden, bland annat om recta sen- 

tcntia såsom viktigare än preesumlio loci, liksom också hänvisning¬ 

arna till motpartiets blodsdåd och fömärmelser mot senaten. Där- 

utöfver åberopade man den maktfullkomlighet, som rikets stän¬ 

der särskildt tmder ett interregnum måste anses besitta, och präglade 

den minnesvärda satsen, att ständerna icke berodde af lagen, utan 

lagen af ständerna; med polemisk udd mot det andra partiet fram¬ 

höll man därvid, att ett dylikt beslut om locus electionis i hvarje 

fall måste vara lättare att försvara än ett upprifvande af kungliga 

domsdekret.* 

Sedan stormarskalken Opalinski å ämbetets vägnar bekräftat 

valortens legitimitet, uppmanade kretsens marskalk ärkebiskopen 

att i enlighet med gammal sed skrida till konungens nominerande 

— utan fruktan eller klenmodighet, ty hela den välsinnade adeln 

skulle göra gemensam sak med honom. Och under tillbörlig an¬ 

dakt och rörelse nämnde Kamkowski alltså Sigismund till Polens 

konung — men som om hans vankelmod ännu vid detta tillfälle skulle 

göra sig påmint, tilläde han först efter stomiarskalkens påstötning: 

och till Liitavens storfurste. Amen, ljöd det öfver allt på fältet. I 

nästa ögonblick ilade budbärare med den stora nyheten till drott¬ 

ningen och till den andra kretsen; något senare begaf sig ärkebiskopen 

i spetsen för valprocessionen till Warszawa, där tacksägelsegudstjänst 

hölls i St. Johannes' kyrka, medan stadens alla klockor ringde; för 

drottningen, som var närvarande, en stund af lycka och triumf! 

Zamoyski hade hela dagen hållit sig undan, syntes hvarken vid no¬ 

mineringen eller tacksägelsegudstjänsten; han var alltså in i det 

sista trogen sin politik att icke utmana, att icke skänka bort argu¬ 

ment till dem, som gärna ville beteckna honom såsom en fara både 

‘ Diaria, s. 128 f. 
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för valfriden och för valfriheten. För öfrigt hade han varit beredd 

att med våld möta hvarje anfall från Zborowskiemas skaror, och 

endast i förlitan på hans starka hand hade Kamkowski vågat taga 

det afgörande steget; äfven för kanslern hade dagen alltså va¬ 

rit en triumf, och han firade den till sist med fältgudstjänst ochT^ 

Deum laudamus. — Men den gamle ärkebiskopen gick trots sin 

lifvakt förskrämd omkring och väntade hämnd och försåt af dem 

han svikit; han blef hjärteglad, då drottningen bjöd honom säkert 

k\'arter på slottet.‘ 

Kretsmarskalken hade på förhand uppläst utkastet till den 

urkund, i hvilken valet motiverades och kungjordes; särskilda de¬ 

puterade hade också tillsatts för dess definitiva granskning och 

underskrifvande.* Utförligare hållen än sin närmaste förebild (val¬ 

akten af den 15 dec. 1575), ger den i sin narratio en ganska detal¬ 

jerad framställning af partistriden under valriksdagens hela för¬ 

lopp, med själfklar ensidighet, men utan gröfre förv^rängning af 

sammanhanget;^ i det föregående har också vederbörlig hänsyn 

tagits till denna officiella version. Sigismunds val motiveras genom 

hänvisning till hans jagelloniska börd och personliga företrä¬ 

den liksom också till de politiska fördelar, som en förening med 

Sverige skulle medföra, Liflands pacificering,* skuldbördans af- 

skrifning, sjöfartens uppblomstring. Tanken att taga en konung 

ur det österrikiska huset afvisas såsom stridande mot det polska 

folkets historiska erfarenhet: ett sådant val skulle inveckla det i 

krig med de okristne, främmande soldatesk skulle därunder dragas 

in i landet, både frihet och egendom skulle råka i fara. Under åbe¬ 

ropande af motsvarande anordning vid föregående konungaval 

utlysas landtdagar öfver hela dubbelriket till den 19 sept. och ett 

nytt riksmöte till den 5 okt. i \\*islica; kröningen utsattes till den 18 

‘ Diaria, s. 129 f. Kaxlers diarium. Jfr Hkioknstein. s. 261. 

* Diaria, s. 12Ö. — • Vrkundcn är tryckt i i otumina lri:um, II, s. ff. 

Så5om Hijdknsticix, s. 20 v siirskildt framhåller, äro Utta vema icke på vanligt 

sätt nämnda bland urkundens utställare, men för deu använda formeln fanns 

precedens från föregående interregnum. Maximilians anhängare försummade 

emellertid icke att i det följande sur.skildt framhalla denna sak; se t. ex. 

\VARS/EWiCKiS Opustitla fuo/tta. s. lob f. 

* Jfr Hkiuunstkins om<löme. s. 

* Man fä.ster sig vid. att del här endast är tal om >/>«/> ziemie I/lauckiej, 

icke om det svenska Liflamls aftnitlande. 
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okt. Till Wislica skulle adeln mangrant komma i full krigsut¬ 

rustning vid på landtdagama närmare fastställdt vite,* och man 

skulle enigt försvara den utvalde konungen mot hvarje försök från 

österrikisk sida att tränga honom undan. Man ville på detta riksmöte 

bekräfta religionsfreden (af år 1573) och taga alla besvär till afgö- 

rande; samma punkter skulle sedan upptagas i den edliga försäkran, 

som konungen vid sin kröning skulle afgifva. För tiden intill denna 

befuUmäktigades Zamoyski att sörja för rikets försvar och att 

därvid i samråd med senaten uttaga nödiga medel både af skatt¬ 

kammaren och af kvartafonden; riksskattmästare och k\’artade- 

puterade ålades vid laga vite att uppfylla hans anordningar. I 

sammanhang därmed omnämndes, att drottning Anna ställt en 

summa af 100,000 gulden till riksskattmästarens förfogande.* — 

Sist anförda stadganden visa tydligt nog, att de väljande hyste ett 

obrutet förtroende för kanslern, och de voro i samma mån ägnade 

att skärpa motsaten mellan partierna; för öfrigt förklara de också, 

hv^arför man icke finner Zamoyskis namn under det aktstycke, som 

beseglade hans och drottningens valpolitik.’ — Anledningen till 

det nya riksmötets utskrifvande bör knappast sökas i någon önskan 

att få valet bekräftadt,* ty det svenska partiet betraktade naturligt¬ 

vis det skedda afgörandet såsom definitivt och rättsgiltigt, och de 

hemmasittande brödernas anslutning väntades snarare på landt- 

dagama. Man afsåg fastmer att vinna tillfälle till dryftande af de 

ännu icke definitivt pröfvade gravamina och ville samtidigt hafva 

att tillgå adelsuppbådet såsom ett väm mot alla öfverraskningar 

från österrikiskt håll. — Själfva valakten har i dessa delar ka- 

rakteren af en konfederation, som icke tillät någon att svika den 

^ Undantag gjordes för adeln i vojevodskapen Wolyoieo» Kiev, Braclaw 

och Podolieo, som zned hänsyn till dessa landsändars exponerade lage skulle fä 

sända ombud. Motsvarande stadgande förekom redan 1575. 

* Jfr HEIDENSTEIK. s. 260: Zamoyski hade i sista stund sökt förmå drott¬ 

ningen att öka detta sitt bidrag till riksförsvaret. men förgäfves. Z. blef så 

mycket oroligare, som de svenska sändebuden ej synas hafva kunnat garantera 

.^igismuods snara ankomst. 

» Jfr SIENIAW8KI, s. 68, n. 74. 

^ Det är Sieniawskis mening (s. 68). Det passade visserligen det svenska 

partiet att senare framställa saken, som om det ensamt vägat vädja till adels* 

folket i frågan vira electio /egilima habenda esset, medan äter motståndarna 

förbehållit afgörandet suo arbilrio ntqtie potestati. Se Ordinuni Polonia* . - . 

ie^ationes... (Krakov 1587; W.vrmholtz n:o 3235). f Q. 
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nye konungen och den gemensamma saken, och då drottning Anna 

\'id de preussiska stadsombudens gratulationsuppvaktning (den 

20 aug.) manade dessa att ingå en förening med adeln i och fÖr val- 

recessens häfdande och genomförande, måste detta hafva skett 

med hänsyn till, att deras namn icke funnos imder densamma.* 

Då man i konvokationskolon (19 aug.) fick veta, att motpar- 

tiet redan valt den svenske prinsen, sökte sig naturligtvis förbitt¬ 

ringen vissa uttr>-ck; man tadlade ärkebiskopens obeständighet, och 

det sattes i fråga, om man ej med våld borde hindra motståndarna 

att fullfölja ceremonierna i kyrkan; det deklamerades också som 

förut om den kränkta valfriheten.* För tillfället hade man dock 

fullt att göra med littavema, som genom sina ombud kräfde, att 

frågan om fred med Ryssland skulle tagas till afgörande före det 

legitima valet; det var tydligt, att de för hvarje fall ville försäkra 

sina gränser mot ett moskovitiskt anfall. Man svarade dem, att 

konungavalet var viktigare än allt annat och icke längre kunde upp¬ 

skjutas; det vore ju för öfrigt mycket möjligt, att tsaren blefve den 

utkorade, och i och med detsamma skulle också freden med Ryss¬ 

land vara tryggad. Gorka utvecklade ytterligare denna stånd¬ 

punkt: det kunde rent af befaras, att en i otid sluten fred med mos¬ 

koviten skulle stärka det svenska partiets ställning, ty endast ho¬ 

tet från öster gjorde ännu mången tveksam inför Sigismunds kan¬ 

didatur. Han talade naturligtvis för döfva öron, littavema drogo 

sig förbittrade tillbaka, sedan deras adelsmarskalk därutöfver in¬ 

skärpt, att de, sedan Sigismund valts i den andra kolon utan deras 

hörande, med så mycket större rätt kunde hålla fast vid sin egen 

kandidat, den lyske tsaren.® — De kvarvarande fortsatte förhand- 

^ K^ers diarium (under 20 aug.) Drottningen bad vid detta tillfälle, »daa 

die %Stedte so geschwinde nicbt woUen davon aiben, sond em neben den andem 

Herren eine Vorbundnus aufnchten und sicb vorschreibcn. bei der geschlossenen 

Wahl stand häftig ru vorbarren. Solchs wolle 1. M. in allén Gnaden erkennen und 

auch bei dem erweleten Könige es zu riitnen wissen. Die Stedte geantwortet. das 

sie ihre mandata noch eins iibersehen woUen: so fem sie tmmer finden. das ihnen 

solchs zu thun zugelassen. wolten sie gcm wilfaren. aber iiber mandata sicb ein- 

zulassen wolle ihnen nicht geburen. Sic hetten das ihre gethan. alhier erscbienen. 

ihre Stimme von sicb geben nach altem Brauch. wer nichts ubcriges.» Jfr Lhno* 

NICH, Ge$ch. (icr Vreuss. Lande [1587—1605]. s. 21. 

* Diana, s. 130. Jfr för händelserna iq* 23 aug. ocksA BiKi.SKI, ss. 61— 

63 soin do<.*k ger närmast blott ett sammandrag af framslalhiingcn i Diaria, 

^ Diuria. .ss. 131 f,. 2oi> ff. 
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lingama och antogo till en början ett uppsatt förslag till beslut i 

Krzysztof Zborowskis sak; domen öfver honom förklarades c^ltig, 

och Heidensteins liksom Rzeczyckis omstridda skrifter förbjödos.* 

Därefter öfvergick man till en formlig omröstning öfver de före¬ 

slagna tronkandidaterna, inledd med de sedvanliga bönerna; när 

Veni Creator förklingat, afgåfvo först senatorerna sina vota. 

Den första dagen hunno endast biskopen af Kiev, v’^ojevoden 

af Posen och kastellanen af Gnesen att yttra sig, men den allmänna 

stämningen i kolon framgick tydligt nog af deras anföranden. De 

utpekade alla Maximilian såsom den mest tilltalande kandidaten, 

men ställde sig icke alldeles afvisande mot tanken att i stället välja 

tsaren. Särskildt Jan Zborowski hade varma loford för denne, på¬ 

minte, hur han gifvit polska fångar friheten och hur han syntes vilja 

lätta träldomen för sitt folk; det kunde frågas, om sådana hand¬ 

lingar bestyrkte r>’ktena, att han skulle vara enfaldig eller vanvettig, 

och om de icke fast mer vittnade om klokhet och godt hjärta. A 

andra sidan måste man betänka, att han vore kroppsligen svag och 

ofta sjuk, och man kunde icke heller glömma skriftens ord, att Herren 

hämnar fädrens mis^ämingar på barnen. Fromhet, dygd och klok¬ 

het utmärkte i hÖg grad också Maximilian, och Zborowski, som 

känt hans föräldrar och farföräldrar, sade sig i hans härstamning 

finna ytterligare säkerhet för hans goda anlag; han förordades dess¬ 

utom af den spanske konungen och andra kristna potentater. I 

allmännare vändningar talade också Gorka för Maximilian och det 

österrikiska huset, särskildt framhållande den sist anförda syn¬ 

punkten; för öfrigt betygade han omständligt och med någon sal- 

velse, att han i denna fråga icke tänkte på egen fördel: han hade 

ingen afkomma, hvilket han i dessa bistra tider betraktade som en 

Guds välgärning; rikets ära och välgång vore honom i själfva ver¬ 

ket liksom i barns ställe! Den kievske biskopens anförande hade 

samma s>'ftning, men det är betecknande, att han särskildt vände 

sig mot iKlen trälaktiga räddhågan » hos dem, som med hänsyn till 

turkarnas hållning afböjde både de österrikiska kandidaturerna och 

(len moskovitiska; den påfliga kurians aldrig hvilande korstågsför- 

kunnelse fick liksom ett genljud i den polske kyrkofurstens polemik. 

Den svenske prinsen berömde han i förbigående såsom god katolik 

och cotnpos mentis, men å andra sidan lofvade dennes omogna år 

^ Ib-, .SS. 132, 208 f. Jfr SlENI.swSKi, s. n. 70. 
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icke den starka regering, som landet i dåvarande läge kräfde, och 

dessutom hade ett enskildt parti äfventyrat rikets enhet genom 

att våldsamt framtruga hans kandidatur. 

Sedan voteringen fÖr dagen afslutats, diskuterade man ett för¬ 

slag att sända deputationer både till drottningen och till de svenska 

sändebuden för att söka påverka dem i valfrågan. Den förra ön¬ 

skade man särskildt påminna om hennes förfäders välgärningar mot 

riket och bad henne att sätta dettas välfärd öfver blodets röst, så 

mycket hellre som Sigismunds val innebure en kränkning af folkets 

friheter och privilegier. Till de senare ville man närmast hemställa, 

om de verkligen kunde anse det förenligt med sin herres ära och för¬ 

del att mottaga ett disruptum regnum, och man kunde i det samman¬ 

hanget erinra, att kejsar Maximilian i en liknande situation afböjt 

ansvaret. Deputationemas affärdande kom emellertid att upp¬ 

skjutas till följande dag. Med hänsyn till den stämning, som på 

sina håll ännu fanns för den moskovitiska kandidaturen, beslöt 

man emellertid att vända sig till de ryska sändebuden med vissa 

frågor: skulle deras herre vara sinnad att mottaga kronan i ett 

disruptum regnum? hur snart efter ett val kunde han väntas komma 

till sitt nya rike? med hvilka medel ämnade han häfda sina anspråk?* 

De ryska sändebudens ställning till dessa frågor och andra, 

som måste sysselsätta tsarens anhängare, framstår klarare, om 

man tager kännedom om de ungefär samtidigt bedrifna underhand¬ 

lingarna mellan dem och littavema.* Dessa hade varit särskildt 

angelägna att få veta, hur tsaren tänkte sig den nya unionen orga¬ 

niserad och hur han ämnade ställa sig till påfven och den romer¬ 

ska k>Tkan: liksom sina polska bröder önskade de också upplys¬ 

ning om tiden för hans ankomst och om hans resurser, då det gäll¬ 

de att försvara valet mot de fiender, som det kunde uppkalla. De 

fingo till svar, att Ryssland och dubbelriket väl borde vara före¬ 

nade som kropp och själ, med rätt för alla undersåtar att köpa och 

sälja egendom inom deras landamären, men att för öfrigt tsarens 

arfland måste regeras efter samma grundsatser som dittills; man 

' Diaria, s. 212. 

* För det följande har jag användt de af Krzysztof Monwid Dorohostajski 

(sjalf en af deltagarna i den littaviska be.skickuingcn till ryssaraa) efterlämnade 

anteckningarna i Bibi. Ossul., I.rwht'n^, haiidskr. n:o 185. Jfr Katalog 

sn-cc Bittliotthi ZakL .Viip. hn, Ossoliuskiih, I {I^einberg 1881), s. 423. 
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eftertraktade icke i Ryssland polackernas friheter och privilegier, 

som tsaren dock, hvad Polen och Littaven anginge, ämnade vid¬ 

makthålla och föröka. Påfven lofvade han obediens, och han 

skulle ägna alla kyrkliga institutioner och stiftelser sin omvårdnad, 

men han kimde icke för sin personliga del öfvergifva den greki¬ 

ska bekännelsen; för öfrigt hade han intet emot, att religionsdisputa- 

tioner anställdes för sanningens utrönande. Hans ryska titlar måste 

behålla platsen före de nyförvärfvade, och i fråga om hans residens 

kunde man icke på förhand inskränka hans fria bestämmanderätt; 

dock vore det naturligt, att han ändrade vistelseort allt efter 

tidens behof. Om tiden för hans ankomst trodde sig sändebuden 

endast i största allmänhet kimna lofva, att han skulle infinna sig 

snarast möjligt; de gjorde dock ett förbehåll med hänsyn till ryk¬ 

tet, att hans gemål vore i välsignadt tillstånd.. Emot de fiender, 

som kunde väpna sig med anledning af valet (närmast turkarna), 

skulle han sända sina stridskrafter, i första hand sina tatariska och 

kosackiska skaror, och omkostnaderna därvid ämnade han bestrida 

med sina egna medel utan att röra vid sitt nya valrikes skatter. I 

sammanhang därmed utvecklade sändebuden ännu en gång de för¬ 

delar, som föreningen med Ryssland skulle innebära för de väljande; 

de framhöllo särskildt den utsträckta handelsfriheten och Ryss¬ 

lands rikedom på ädla metaller — omstridda argument från val¬ 

agitationens början. — Svaret till polackerna formulerades i samma 

anda med vissa tillägg: tsaren vore med särskild häns>Ti till den 

svenska faran beredd att mottaga ett val trots splittringen, och han 

kunde väntas komma, så snart valet tillbörligen notificerats honom. 

Frågan, med hvilka medel han ville häfda sin rätt, fattade man be¬ 

tecknande nog alltjämt närmast som rent ekonomisk och lofvade ut¬ 

betala en viss penningsumma, så snart valet kungjorts i ett form¬ 

ligt beslut; man funne det olämpligt att vidare diydta denna sak, ty 

det skulle kunna uttolkas som ett köpslående oni kronan, men ef¬ 

ter afgörandet skulle man visa allt tillmötesgående. Slutligen förkla¬ 

rade man utan omsvep, att Sigismund såsom polsk konung icke 

skulle hafva annat att vänta än öppen fiendskap från rysk sida; 

däremot lät man förtroligt förstå, att Maximilian kunde räkna på 

välvilja och rent af väpnadt understöd mot sin rival. Detta svar 

framfördes till konvokationskretsen den 20 aug., då omröstningen 

återupptogs och då också en från littavema åten ändande deputa- 
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tion meddelade, att dessa tills vidaie ville hålla sig undan, fullt 

upptagna som de vore af förhandlingar med ryssarna, hvilka efter 

Sigismunds val i den andra kretsen förde ett mycket hotande språk. ‘ 

Bet är uppenbart, att de moskovitiska sändebudens hållning, 

både deras förbehåll för tsarens del och deras åt Maximilian gifna 

förord, måste i hög grad stärka den senares kandidatur;* i sin mån 

kan också intrycket afläsas på den fortsatta voteringen, ehuru de 

ryska sympatierna alltjämt visade sig för\’ånansvärdt utbredda. 

Först yttrade sig ett par senatorer, kastellanen af Kamieniec Mar- 

cin af Ostrorog och hofmarskalken Andrzej Zborowski; båda gåfvo 

sina röster åt Maximilian, sedan de med eftertryck afvisat den sven¬ 

ska kandidaturen: om Sigismund också bjöde de största fördelar och 

vore en ängel från himmelen, måste han såsom stödd af våldet fram¬ 

stå som högst förhatlig. Tsarens kandidatur syntes dem redan värd 

ett allvarligt öfvervägande, och åtminstone Zborowski såg intet 

hinder i den konfessionella frågan: skillnaden mellan bekännelserna 

vore obetydlig, och skismen härrörde närmast från en maktstrid mel¬ 

lan påfven och patriarken. Ostrorog ansåg det icke vara utredt, 

huruvida tsarens andliga förmögenheter verkligen vore så svaga, 

att han måste anses obela^äm att regera, och framhöll särskildt, hu¬ 

rusom tanken att välja en r^^sk härskare ingalunda vore ny i Po¬ 

len; han stötte sig emellertid på de moskovitiska sändebudens för¬ 

klaringar, som tycktes illa garantera bvad man afsåg: en union, 

som för all framtid lämnade Polens konungar makten i Moskva. 

Utsikten att vinna en sådan lockade också Zborowski, som ännu 

skarpare betonade, att man ville behålla sin valfrihet och ingalunda 

ovillkorligen grunda en r>’sk dynasti; men samtidigt inskärpte han 

hos sina medbröder, att de icke finge låta dåra sig af tanken på 

* Diaria, s. 212, Jfr s. IJ9 f. 

’ Detta frambåUes uttryckligen i Randers diariuin (under 20 aug.): »In dom 

Zborofiorum Cholohaben sie ini Votiren fortgefaren, und weil vielStimmen auf den 

>[oscowitter gängen, haben sie an seinen Oesanten geschickt, eigentlich sich zu 

erkundigen, ob in dreien Monateu sein Herr in der Crone sein könte. sowolaucb 

ob er so gescbwinde ein exercitum fertig haben und wie baldt die genenten 

Tonnen Goldes köoten ausgezelet werden. Darauf ein ungewiss und zweifelbaftig 

Autvvort gefallcn, welcbs als es hcmach im Cholo eiubracht worden, sindt die meisten 

Gemuterj vom Moscowitter auf den Maximilianum von Oesterreich gefallen, weil 

aucli der Moscowitter densclben conjmendiret und sträcks dem Maximiliaoo zum 

besten I Tonue Goldes auszelcn woltc.» 
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r>’ska förläningar och därefter rätta sitt handlingssätt. Fruktan 

för ett krig med turkarna borde icke få stå i v^en för Maximilians 

kandidatur, ty man hade att motse penningxmderstöd af den påfliga 
4 

kurian och hjälp både af den spanske konungen och af kejsaren 

liksom af länsfursten i Preussen. För öfrigt formade Zborowski sitt 

anförande till ett häftigt angrepp mot drottningen och kanslern, 

hv’ilka för honom ännu representerade den föregående tidens »egyp¬ 

tiska träldomsregemente »; i bittra vändningar beskyllde han sär- 

skildt drottningen för otacksamhet och dåligt förvaltande af jagel- 

lonemas traditioner: han påmintes om den siste bysantinske kejsa¬ 

ren, som nesligt uppgifvit den store Konstantins stad.^ 

Efter senatorerna 3dtTade sig den meniga adelns talmän, när¬ 

mast vojevodskapen Krakovs, Posens, Sandomirs och Wilnas; man 

fick bland annat höra den gamle Czamkowski och den framåtsiräf- 

vande Mikolaj Kazimirski framlägga sin ståndpunkt. Det kunde 

icke väcka något uppseende, att den förre begagnade tillfället att 

hålla ett nytt loftal öfver det österrikiska huset och med exempel ur 

Ungems och Böhmens historia sökte bevisa olämpligheten af hvarje 

inhemsk kandidatur; intressant är det emellertid att finna, alt han 

efter sitt förord åt Maximilian öppet talade för det länge påtänkta 

giftermålet mellan denne och prinsessan Anna, under framhållande 

att detta också skulle vara drottningen till hugnad. Kazimirski 

åter ställde sig mer tveksam inför situationens svårigheter; han för¬ 

klarade sig från början hafva föredragit den svenska kandidaturen, 

för den händelse man ej kunde ena sig om en inhemsk, men sedan 

Sigismund blifvit våldsmännens utvalde, kunde han icke längre 

stöda honom. Mycket syntes honom tala för tsaren, men dennes 

sändebud hade ännu icke kunnat lofva, hvad man måste fordra; 

inför de österrikiska kandidaturerna åter måste man betänka, att 

de ställde krig med turkarna i utsikt, men icke tillräckligt stöd i 

kampen. Från ett annat håll uttalades sympatier för Sigismund 

trots hans tillskyndares öfv'ergrepp; man måste framför allt söka 

afvända ett dubbelval och ett därmed följande inbördes krig, och 

man kunde göra ett skifte med motståndarna: sedan dessa usur- 

perat rätten att dare regem, kunde man för egen del göra anspråk 

på att dare legem, man kunde med andra ord sätta villkor för Si- 

• Diaria, s, 135 ff. Jfr s. 213 f. 
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gismunds erkännande och därmed vinna garantier för sina friheter 

och privilegier.* Men denna röst vann icke mycket genljud; sym¬ 

patierna voro för öfrigt delade mellan Maximilian och tsaren, och 

flere förklarade sig kunna acceptera båda. I det hufvudanförande, 

som hölls för den ryska kandidaturen, betonades särskildt faran 

att alltför mycket lita till österrikisk hjälp mot ett turkiskt anfall, 

så mycket hellre som man skulle hafva fiender emot sig också inom 

riket: man måste erinra sig, att Podolien måste försvaras mot både 

tatarer och moldauska horder, Krakov mot turkar och siebenbiir- 

gare, och man måste tänka efter, hvad Österrike förmått göra till 

Ungems skydd. Ur häfdema kunde man lära, hur långt Wlady- 

slaw Jagiellowicz blifvit hulpen genom andra kristna potentaters 

understöd, och ett färskt exempel på värdet af samma slags löften 

hade man i det öde, som i Ungera drabbat Szigets försvarare år 

1566.’ För öfrigt måste man befara, att en från Österrike hämtad 

konung skulle begagna sina förbindelser med besläktade furstar 

till att förbereda grundandet af en dynasti i Polen, och därmed 

skulle libera elcctio vara ett dödt privilegium; man hade icke heller 

rätt att glömma den allmänna ovilja mot den tyska nationen, som 

besjälade de hemmasittande bröderna i olika landsorter. Den ryske 

tsaren hade rikare tillgångar både i gods och folk, och om några kal¬ 

lade honom dåraktig, kunde däremot åberopas, att han förstått 

stilla alla domesticos tumultus, hvilket i själfva verket vore svå¬ 

rare än att triumfera mot en yttre fiende, och att han storsinnadt 

frigifvit fångar utan lösen.® Från det österrikiska partiets sida, 

där röster höjdes också för ärkehertig F.mst, gjordes bland annat 

gällande, att man så mycket mindre borde låta sig bestämmas af 

hänsvuen till turkarna, som freden med dessa alltid vore osäker och 

stundom icke ens kunde vinnas för högsta pris; man borde min¬ 

nas den serbiske fursten, som ville offra sin egen dotter men än¬ 

dock blef afvisad!* — Så bröto sig meningarna mot hvarandra, 

^ Cz.echowskis vo tum. Diur ia, s. 140. 

‘^Dinria, s. 215. Den »grabia z Sermie*, befälhafvare i »Seget», som har 

tror jag mig kunna identifiera med Niklas Zrinyi som i sept. 1566 stupa¬ 

de vid turkarnas anlopp mot Sziget. utau att de vid l*ngerns gräns stående österri* 

kiska stridskrafterna sökte undsatta honom. Sc t. cx. IV, s. 259 ff. 

^ Lubonskis votum. Dinria, s. 215. 

^ Starostens af Sandec, Spytek Jordans votuni. Ib., s. 140. Jfr om 

denne SlHNIAWSKi, s. 30, n. lO. 
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dock utan skarpare antagonism, och till omväxling hade också den 

inhemska kandidaturen sina förespråkare, som icke försummade 

tillfället till patriotisk deklamation i häfdvunnen stil; men röster, 

som gåfvos åt en Samuel Stadnicki eller åt en Krzysztof Zborowski, 

kunde på sin höjd äga karakteren af en demonstration. Ett 

visst intresse erbjuder förslaget, att den nyvalde inhemske ko¬ 

nungen skulle förmäla sig med prinsessan Anna, bland annat ock¬ 

så drottningen till behag; piastkandidaturen var sålunda här kom¬ 

binerad med den gamla habsbuigska giftermålsplanen.* — Samma 

dags förhandlingar erbjödo för öfrigt ett karakteristiskt mellan¬ 

spel: Krzysztof Zborowski utbad sig och erhöll företräde hos sina 

rådplägande meningsfränder för att högtidligen tacka för den upp¬ 

rättelse. som man redan på konvokationsriksd^en gifvit honom 

och nyss bekräftat. Han talade icke blott om en oförskylld lands¬ 

flykts bitterhet och det goda samvetets tröst: han kunde natur¬ 

ligtvis icke afhålla sig från att erinra om sin familjs hela lidandes- 

historia och att anklaga den döde konungen, som vändt Herrens 

svärd mot de sina — och så gaf detta uppträde ny hets åt partili¬ 

delserna.* 

Följande dag (den 21 aug.) framförde den till de svenska sän¬ 

debuden affärdade deputationen dessas svar, som dock endast in¬ 

nehöll allmänna vändningar: de ville ingalunda göra något, som 

skapade tvedräkt och oro i landet, eller köpslå om kronan för sin 

herres räkning, men å andra sidan kunde man ju icke förtänka 

dem, att de som tjänare handlade efter dennes föreskrifter.* Nå¬ 

got senare, sedan voteringen återupptagits, inställde sig också tre 

senatorer, däribland drottningens hofmästare kastellanen af I^czyc 

Pawel Szczawinski, som ombud för drottningen och framförde hen¬ 

nes svar på den nyss gjorda hemställan:* hon inskränkte sig till ett 

beklagande af den härskande tvedräkten och en förklaring, att hon 

för sin del vore redo att göra allt för fäderneslandets bästa — det 

var med andra ord tydligt, att hon stod fast vid Sigismunds kan¬ 

didatur. Ehuru budskapet för öfrigt icke innebar något utmanande, 

väckte det en storm af ovilja; Gorka fordrade i kärf ton ett klarare 

> Pswiowskis votom. Diaria, s. 138. 

*Ib., S9. 138, 3l6. 

* Ib., s. 144. 

* Se of van s. 139. 

GöUb. Högsk. Arsskr, XX: 2 10 
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besked, medan åter Kazimirski ropade, att beskedet vore klart nog: 

drottningens parti \’ille böja folkets nacke under en herre, som det 

icke ville hafva! Då de utsända förolämpades från olika håll, kräfde 

de respekt å drottningens vägnar; man svarade, att drottningen 

måste man ära, men icke slika frihetens fördärfvare. Då de hastigt 

nog afl^snade sig under fortsatta protester, förföljde man dem 

med högljudda hvisslingar, och Gorka ropade efter drottningens 

hofmästare: »Håll dig mindre högfärdig, ännu har du icke att be¬ 

falla öfver den svenske prinsens hoffruntimmer! 

För öfrigt fortsattes omröstningen, och som förut delade man 

sig hufvudsakligen mellan Maximilians och tsarens kandidaturer; 

som förut betygade också en och annan sina ursprungliga, numera 

förla^äfda sympatier för Sigismund.® Hufvudintresset måste hafva 

samlat sig kring Krzysztof Zborowskis anförande, som naturligt¬ 

vis mynnade ut i ett förord för Maximilian och för öfrigt riktade 

sin spets mot den rivaliserande moskovitiska kandidaturen. Han 

sammanfattade sitt intryck af denna i ordet multa dicit — pauca 

prohat och framhöll för öfrigt faran, att det nya unionsriket skulle 

blifva regeradt från Moskva, icke från Warszawa; han vände sig 

också mot dem, som underskattade de konfessionella svårigheterna, 

och han förutsade, att de romerske skulle komma att lida af de gre¬ 

kiskes förakt och ovilja. Från Österrike kunde man vänta snabbare 

och säkrare hjälp mot en aktion för den svenska kandidaturen, och 

Maximilians val skulle medföra mindre risk för ett turkiskt anfall 

än tsarens, ty med Österrike hade turkarna åtminstone ett freds¬ 

fördrag;* till Maximilians förespråkare kunde man räkna icke blott 

kejsaren, tyska furstar och konungen af Spanien — utan också 

den moskovitiske härskaren själf! För öfrigt polemiserade Zbo- 

rowski också mot piastkandidaturen och sökte särskildt vederlägga 

tillämpligheten af skriftens maning cligite rcgcm dc vicdiovestri; om 

den svenska kandidaturen yttrade han sig ganska lidelsefritt och 

förklarade, att han i denna fråga gänia velat tillmötesgå drottning¬ 

ens önskningar, därmed visande sin erkänsla för det deltagande, som 

hon på tyrannens tid lagt i dagen för hans så svårt hemsökta fa- 
% 

^ Diarta, s. 146. Jfr s. 216. 

* Sa ännu följande den kände StaiiLslaw Stadnkki. Ib., s. 151. 

^Freden var senast förnyad :ir nien <len var i själfva verket »ebenso 

iinelirlieh als unballbar. * /inkiusi n. IV. ss. 505 f., 582 f. 
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milj. Men Sigismunds val skulle troligen betyda omedelbar fiend¬ 

skap med moskoviten, som kunde hinna infalla i Polen, innan den 

nye konungen anländt, och för öfrigt syntes konung Johan, som 

vore en oberäknelig natur, förbehålla sig själf sista afgörandet i 

frågan.* Från annat håll gjordes liknande synpunkter gällande 

med säiskildt betonande af att Polens kommg vore interpres legum 

och att tsarens svaga hufvud illa lofvade en förnuftig rättskipning, 

och till förmedling af motsatserna framkastades tanken, att man 

skulle nominera både Maximilian och tsaren, men förbehålla kro¬ 

nan åt den af båda, som först komme till Polen för att taga dess 

ansvar!’ Den ryska kandidaturens förespråkare hade knappast nya 

argument att framlägga, men de sökte alltfort göra gällande, att 

den konfessionella frågan icke finge betraktas som ett hinder — hade 

icke själfva påfvama tillåtit grekerna att bygga kyrkor i Rom?* 

Innan ännu dagens omröstning afslutats, inställde sig ombud 

för de littaviska senatorerna, som föreslogo, att man skulle upp¬ 

skjuta valhandlingen, tills den blifvit bättre förberedd, och subsi- 

diärt också framkastade tanken, att man skulle låta lotten skilja 

mellan de tre i främsta rummet stående kandidaterna, Sigismund, 

tsaren och Maximilian — både i skriften och i krönikorna kunde 

man finna stöd för ett sådant förfanngssätt. Dessa förslag väckte 

emellertid ingen anklang; man svarade i hänsynsfulla vändningar, 

att saken icke tålde längre uppskof, så mycket hellre som motpar- 

tiet målmedvetet fullföljde sina planer och redan börjat förfoga 

öfver statens inkomster och ämbeten. Mot tanken på lottkast- 

ning ställde man Guds eget ord; per mc reges regnant, och man 

fann i det sammanhanget skäl att erinra om hur de romerska 

bödlarna kastat lott om den korsfästes kjortel; de närmare om¬ 

ständigheterna vid Mattias’ korande till apostel vore däremot 

skäligen dunkla.* 

Med den 22 aug. ingick för konvokationspartiet den sista om- 

röstningsdagen, som i det hela erbjöd samma bild som de föregå¬ 

ende. Man erkände från de r>'skt sinnades håll. att Maximilian 

kunde väntas tidigare till landet än tsaren, men framhöll a andra 

* Diaria, s. 148. 

’ Starostens af Sniatyn (Mikolaj Jazlo.xicc kis} II»., s. t \ 

’ Maliszewskis votum. Ib. 

* Ib , SS. 143. 149 i-, l 
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sidan söndringen inom det österrikiska huset och den turkiska fa¬ 

ran och erinrade särskildt, att det tyska namnet öfver allt i Polen 

vore hatadt.* För Maximilian talade bland andra kastellanen af Troki 

Mikolaj Krzysztof Radziwill, som visserligen förklarade sig endast 

på grund af de konfessionella vansklighetema släppa tsarens kandi¬ 

datur; annars fann han denna erbjuda stora och påtagliga fördelar, 

cotiditiones palpabiles, vidt skilda från de lösa förespeglingar, som 

en Montluc vid det första konungavalet gifvit. För den turkiska 

makten hyste man öfverdrifna farhågor: ingen turkisk kejsare hade 

lidit så stora förluster som den nuvarande i Persien och på andra 

håll. och hans påtiyckningar i den pågående valkrisen kunde i sig 

själfva betraktas som ett vittnesbörd om klenmodighet. Om man 

sålunda icke behöfde rätta sitt afgörande efter sådana påtryckningar, 

gällde i v’alet mellan tsaren och Maximilian satsen qui esi prior leni‘ 

pore potior jure, hvilkcn talade till den senares förmån. Det öster¬ 

rikiska huset hade alla egenskaper, som kunde pryda en polsk ko¬ 

nung: pietas erga Detim, amor erga subäitos, sollicitudo erga patriam, 

och endast illviljan kunde påstå, att det vant sig bryta lagar och 

privilegier.* 

Efter detta anförande förklarade marskalken voteringen för 

afslutad och uttalade, att han fann ärkehertig Maximilian hafva 

de bästa skälen och de flesta rösterna för sig; han hemställde dock, 

om någon ytterligare ville tala för eller emot. Kazimirski tog då 

ånyo ordet och sade sig förmena, att lika goda skäl förebragts för 

Maximilian och för tsaren, men om den förre valdes, måste man be¬ 

fara, att de hemmasittande bröderna i landsorten skulle känna sig 

besvikna och affalla till det svenska partiet. Det vore nämligen obe¬ 

stridligt, att man på många håll fruktade det österrikiska husets 

maktställning, som kunde användas till att förbereda anslag mot 

den polska friheten och sedermera också till genomdrifvande af 

successio regnandi. Och om Sigismund af Maximilians val läte för¬ 

må sig att afstå från kamp>en om kronan, blefve utsikterna icke 

ljusare: motpartiet skulle då måhända begagna sin maktställning 

till att sätta kardinal Batori på tronen och därmed kombinera hans 

förmälning med den svenska prinsessan. Detta yttrande och öf- 

* Goratskis votum. Diariti, s. 150. 

* Ib » s. 131 f. Jfr ^lAVi:k, s. argumentet om turkarnas svaghet åter¬ 

kommer i voiiit:!.!. 
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riga utfall mot det österrikiska huset uppkallade dettas trognaste 

apologet, den gamle Czamkowski, som särskildt vände sig mot det 

framkomna påståendet, att det tyska namnet vore polackerna för¬ 

hatligt; han insatte ånyo sin auktoritet för Maximilians kandidatur 

och slutade med maningen: noliU contradicere voluntaii Dei} 

Ehuru ett afgörande syntes omedelbart förestå, gjordes sär¬ 

skildt från littaviskt håll försök att genomdrifva ett uppskof; ännu 

i sista stund pågingo förhandlingar mellan de littaviska senato¬ 

rerna och ridderskapet. Det fick under sådana förhållanden sär¬ 

skild betydelse, att marskalken var emot hvarje uppskofstaktik; 

då han sent på kvällen definitivt ställt frågan, om alla önskade ome¬ 

delbar nominering, och några protesterande röster höjdes i dunk¬ 

let, bad han de tredskande i en brutal vändning att förfoga sig bort 

och anmodade därefter biskopen af Kiev att nominera konungen. 

Denne hade intet att invända, och efter de sedvanliga bönerna 

blef så ärkehertig Maximilian (den 22 aug. 1587) nämnd till Polens 

konung; långvariga jubelrop skallade från hans anhängare: Wivai, 

vivat rex Maximilianus ad multos annos, ad multos annos!», och 

salut gafs ur de stycken, som (denna dag talrikare än annars) 

vände sina mynningar mot kanslerns läger.* Tacksägelseguds¬ 

tjänst hölls följande dag (söndagen 23 augusti) i hufvudstadens 

bemhardinerkyrka, hvarvid hofmarskalken Andrzej Zborowski 

högtidligt proklamerade Maximilians val.* ‘ 

Det österrikiska partiet betraktade naturligtvis sitt val som 

det enda rättmätiga och hänvisade därvid främst till valortens 

legitimitet. Men från vissa andra synpunkter kunde det an¬ 

fäktas af motparten, som i det fallet icke försummade sitt in¬ 

tresse: man erinrade i det följande ständigt om att biskopen af 

Kiev endast var electus och för öfrigt till rangen den ytterste 

inom det polska episkopatet, och man gjorde i anslutning till kon¬ 

stitutionell häfd gällande, att valet såsom afslutadt efter mörkrets 

inbrott måste betraktas som ogiltigt. Man framställde det också 

som ett verk af en liten klick, sammanhållen af släktskaps- och 

‘ Diaria, s. 151 f. 

*Ib., 3. 153 f.; Fawlowskis relation af 22 aug. 1587, Mayer, s. 67 n. — 

HEIdenstein^ s. 262, anger noggrant tiden för nomineringen: »post occasum 

iam solis, tempore intra octavam et nonam boram medio». 

♦ Suntiaturberichtt II, s. 71 f.; Diaria, s. 155; Listy Annibala z Kapui, s, 

8x i. 
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vänftkai)sban(l. iiicni sig iwsande äfven publicc notati atquc pri,- 

scripti, och man kunde oemotsagdt framhålla, att endast 7 sena¬ 

torer cch 60 af den meniga adeln gifvit Maximilian sina röster.' 

Det österrikiska partiets litterära apologeter, främst Krzysztof 

\\'arszewicki, sökte naturligtvis efter bästa förmåga att veder¬ 

lägga motståndarnas argumentering i dessa punkter; de erinrade 

därvid gärna om alla oregelbundenheter vid den af Zamoyski 

tillbedde Batoris val.- 

Det österrikiska partiets valakt* innehåller icke någon åter¬ 

blick på den inre partifejden och omnämner väl den undanskjutna 

r>’ska kandidaturen, men icke den svenska; den riktar sig i stället 

med oväntad skärpa mot kristenhetens fiender, hvilkas öfver- 

hufvud genom miiKB et icrrores förgäfves sökt hindra valet, men 

mot hvilka man räknade på andra kristna staters hjälp. Man 

fastställde icke såsom det svenska partiet någon tid för den blif- 

vande kröningen och utskref hvarken landtdagar eller något nytt 

riksmöte: därigenom ådrog man sig förebråelser af motparten, 

som i det fallet utan tvifvel gick till väga med stiirre planmäs¬ 

sighet och kunde åberopa praxis från föregående interregnum.* 

Man stod inom det österrikiska partiet tydligen helt under 

intrycket af den hotande utrikespolitiska situationen; man var 

icke okunnig om att ett turkiskt sändebud haft företräde hos 

konvokatiohsmotstandarna samma dag, som Maximilians val 

proklamerats, för att post iestum ännu en gång varna de väl¬ 

jande.® Man inbillade sig rent af, att Zamoyski stod i direkt 

förbindelse med turkarna och redan drog siebenburgska trupper 

mot Krakov; hans hemliga afsikt antogs alltjämt vara att för- 

‘ Onhuuw Hesui .... pasMiii. Jfr SnCNl.^wSKl, s. (>4, 

ii. 71. Inom d€l .Hvenska partiel räknades däremot clt senatorer. 

Diana, s. IJ<|. Ra>dcrs dinriiim uinler 19 aug. 

* Se \V.\RS/KWiCKis Opuseula iuafita, s. of» ff,. särskildt s. iiz. Jfr 

WIHR/.BOWSKI, WarszeutcKi. s. 322 ff. — Warszewicki deltog sjalf 

i valet och under.skref valakten. Ib., s. IIO. 

^ Otillfredsställande tryckt af M.ayer, bil. n:o 21, 372 ff. Jfr WIRRZ- 

HOWSKI, Krzyszti^f Watscruicki, s. 116. n. 2. 

* Se ofvan s. 136. 

* Diaria, s. 15O f. - En liknande varning hade framförts genom ett bref, 

som upplästs i senaten den 4 aug. Ib., s. 73. De danzigska sändebudens de- 

pesch, Wars/awa 7 aug, 15Ö7. StADaaziC- 
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hjälpa en Batori (väl närmast Baltazar) till tronen.’ Det gällde 

därför att utan dröjsmål utnyttja det kejserliga husets diplo¬ 

matiska och militära resurser, att af påfven och den spanske ko¬ 

nungen begära utlofvadt penningunderstöd för värfningar, innan 

drottning Anna hvmnit påverka dem,* att för Maximilian öppna 

och för Zamoyskis anhang stänga värfningsmarknadema på ös¬ 

terrikiskt och rikstyskt område, att också inom Polen själft samla 

krigsfolk med de blygsamma medel, som för sådant ändamål ställts 

till Gorkas förfogande.* Kejsarens och ärkehertig Maximilians 

diplomati började snart verka i sådant syfte, men äfven deras 

polska anhängare vände sig med sändebref till olika potentater, 

hvarvid de naturligtvis betecknade sig som rikets rättmätiga stän¬ 

der.^ Ett särskildt intresse äger en skrifvelse till konung Johan, 

hvars klassiska retorik ger ett karakteristiskt uttryck åt deras 

officiella ståndpunkt gent emot den rivaliserande tronkandidaten. 

I denna skrifvelse betygade de från början sina känslor 

af tacksamhet och lojalitet gent emot det jagelloniska hu¬ 

set och dess ättling; de läto också förstå, att de med glädje skulle 

hafva anslutit sig till Sigismunds kandidatur, om icke motpartiet 

genom sin hänsynslöshet och orättrådighet söndrat dem från sig. 

De antydde i allmänna ordalag arten af dess agitation och dess 

motstånd mot krafvet på rättvisa för Zborowskiema; de skild¬ 

rade, hur Sigismunds val till sist hade genomdrifvits: motstån¬ 

darna hade, liksom genom en Circes trolldryck, på en enda natt 

förvandlat ärkebiskopen till sitt lydiga verktyg och helt för\'äget 

låtit förklara den svenske prinsen för konung. Littavemas me¬ 

ning hade de därvid icke frågat efter, och dessa hade i sin förbitt¬ 

ring förenat sig med rättvisans försvarare; genom fritt val af de 

båda folken, som därvid icke ledts af enskildt agg men af nit om 

rikets välfärd och värdighet, hade så Maximilian blifvit vald till 

‘ Suntiaturberichte U, s. 72 f.; jfr Warszewicki (anon.)» s. 68. — Litta- 

verna hyste liknande misstankar, som det svenska partiets senatorer sökte veder¬ 

lägga. Diaria, s. 154 f. 

* De kejserk sändebuden (jämte det spanska) t. kejs., Piotrkow 28 aug. 

1587. Kop. 'EA.Kremsief. 

* Nuntiatufberichie U, s. 72 f.. jfr s. xxvm ff. 

* WaRSZBWICKI (anon.), s. 44. Kopior i M\Krrmsier. 
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kronan. Man hade redan affärdat sina sändebud till honom och 

inbjudit honom att snarast komma till Krakov, krönii^sstaden, 

och liksom man hyste godt hopp därom, ville man gärna tro, att 

den svenske konungen i det skedda icke skulle se en akt af själfs> 

våld eller ovnlja mot hans hus. Tvärtom, i minnet af de sju jagel* 

loniska konungar, som i obruten följd härskat öfver Polen, ön¬ 

skade man stifta ett äktenskap mellan den nyvalde och den svenske 

konungens dotter. Sakens utgång måste för öfrigt i främsta rum¬ 

met tillskrifvas de af blind äregirighet ledda partimäil, som vän¬ 

tat att i den svenske prinsen finna en för deras härsklystnad efter- 

gifven jaherre; trots sina utmärkta anlag hade ju denne icke 

hunnit till den ålder, som skänkte mognad för regeringsvärf. ^ 

Enligt konstitutionell häfd borde den valdes proklamering 

icke ske, innan man med dennes ombud träffat närmare öfverens- 

kommelse om de pacta conventa, i hvilka den nya konungens för¬ 

pliktelser mot riket sammanfattades.* Det österrikiska partiet, 

som kommit på efterkälken med sin kandidats nominerande, hade 

med så mycket större skyndsamhet undangjort dessa förhand¬ 

lingar, och dess pacta synas hafva blifvit underskrifna i ome¬ 

delbart sammanhang med proklamationen. De erbjuda den 

egendomligheten, att icke Maximilian ensam, utan jämte honom 

hela det österrikiska huset och den spanske konungen uppträdde 

såsom fördragsslutande part.* Deras innehåll ♦ skall här endast i 

korthet framställas; större uppmärksamhet skall i detta afseende 

ägnas åt det svenska partiet. Främst ställdes helt naturligt det 

* Brefvet finnes i odat. kop. (latin) i K.\Kremsier bland en rad bref fr;\ii 

dc österrikiska ständerna, af hvilka det näst sista, »ad Imperatorem Turcanim ». 

bär daterioK^n zH atig. En annan kop. bland Handl. arig. konungavalet i Po/en ifSj 

bär den troligen riktiga dateringen Wars/.awa aöaug. 1587. JfrAKLQViST s. 100. 

^ Det svenska partiet kunde därför ännu den 22 aug. inbjuda littaverna 

att deltaga i valet, »ty publikationen [proklameringen] är en viktigare sak än 

nominenngen. i det att man efter nomineringen förhandlar med sändebuden, mot¬ 

tager deras cd på de öfverenskomna villkoren och först sedan företager pub¬ 

likationen ». Diaria, s. 154. 

* Detta framgår af innehållet i det hos Maykr. bil. n:o 10, s. 365 ff. vis¬ 

serligen otillfredsställande tryckta aktstycket och af Suntiaturberichte II, s. 73. 

Heidensteins uppgift Is. 203), att endast Maximilians ombud Tieffenbach 

skulle hafva underskrifvit dessa pacta, är alltså tydligen oriktig. Jfr SlENlAWSKl, 

5. 67, n. 73. — Maximilian namnes egendomligt nog ingenstädes vid namn; det 

talas blott om »is qui ex. Aug. I>. Austriaca ereabitur». 

^ Jfr därom också Warszkwjcki (anon.), s. 44 ff. 
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habsburgska husets förpliktelse att med penningar och vapen 

bistå dubbelriket mot ett turkiskt anfall; det skulle med 800,000 

gulden bidraga till nödiga rustningar, och den spanske konungen 

skulle för sin del angripa den gemensamme fienden till lands och 

vatten. Det skulle också i samförstånd med påfven söka åstad¬ 

komma en stor kristen liga mot denna makt, hvarvid det sär- 

skildt skulle åligga kejsaren att inom ett års förlopp vinna den 

moskovitiske storfurstens anslutning. Dock förutsattes det sam¬ 

tidigt, att den nye konungen från början skulle söka få de gamla 

fördragen med Turkiet bekräftade. Det habsburgska huset skulle 

vidare samfälldt sörja för den polska gränsens fasta försvar mot 

de okristna: inom tre år skulle fästningar byggas på af ständerna 

anvisade lämpliga orter. Kejsaren skulle göra allt för att den 

gamla t^nsten med det romerska riket inom fem år i godo måtte 

biläggas, och han skulle också använda sitt inflytande hos ko¬ 

nungen af Spanien till att underlätta en uppgörelse mellan denne 

och dubbelriket om drottning Bonas gamla italienska besittningar. 

Genom kejsarens medverkan borde sjöfarten på Rysslands öster- 

sjöhamnar återställas — ett villkor, som synes dikteradt af r>’skt 

och rikstyskt intresse snarare än polskt, men som i hvarje fall 

riktade sin udd mot Sveriges häfdvunna politik. Den nye ko¬ 

nungen skulle af egna medel betala Sigismund Augusts skulder. 

Han skulle vidare obrottsligt hålla rikets, dess provinsers och 

ständers rättigheter och privilegier vid makt. särskildt också reli- 

gionsfreden af år 1573. Han skulle icke till utländingar bort¬ 

skänka polska ämbeten eller förläningar, utom fastmer på landt- 

bådens anhållan indraga sådant olagligen bortförlänadt gods — 

man tänkte uppenbarligen på konung Stefans hatade utländska 

gunstlingar.* Af mer underordnad betydelse voro bestämmel¬ 

serna om att den nye konungen skulle omhulda universitetet i 

Krakov och på egen bekostnad hålla ett antal stipendiater vid 

utländska lärosäten; till satnma kategori hör det österrikiska hu¬ 

sets förpliktelse att skaffa förtjänta polska adelsmän högre krigs¬ 

befäl och ridderliga utmärkelser i Spanien. 

De båda parternas ombud synas utan större svårigheter hafva 

kommit till enighet om dessa villkor; endast den gamla tvistefrå¬ 

gan om den kyrkliga jurisdiktionen i brottmål, som under för- 

* Se ofvan SS. 32, 35. 
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handlingarnas gång blifvit berörd men undanskjuten, hade hotat 

att väcka de konfessionella lidelserna och kanske samtidigt en 

hos protestanterna förklarlig misstro mot den påfliga kurians kan¬ 

didat. Värre blef det omedelbart efter valet; de österrikiska sän¬ 

debuden hade ställt i utsikt, att en fjärdedel af den utlofvade 

penningsumman genast skulle utbetalas, men det visade sig, att 

det var lättare att gif\'a än att inlösa detta löfte, och besvi¬ 

kelsen framkallade ett hc^ljudt knot inom det österrikiska par¬ 

tiets krets. ‘ 

Hårdare bröto sig de väljandes och den \'aldes intressen mot 

hvarandra inom det rivaliserande partiet, då konung Johans om¬ 

bud hade att öfverenskomma med ständernas kommissarier om 

Pacta conventa för Sigismunds del. Dessa förhandlingar fördes 

dels i kanslerns läger, dels på slottet i Warszawa och varade ända 

till den 24 augusti, då enighet ändtligen nåddes; bland de pol¬ 

ska ombuden nämnas särskildt Zamoyski och biskopen af Prze- 

mysl Albert Baranowski, tämligen själfskrifna i egenskap af kan¬ 

sler och underkansler, samt Marcin Lesniowolski, hvilken ju kände 

tvistefrågorna från sina beskickningsresor till Sverige.* Zamoyski 

framträdde efter sitt definitiva partitagande mer än förut och 

satte från början in hela sin energi på genoindrifvandet af de 

polska anspråken, främst naturligtvis Estlands afträdande. Erik 

Sparre hyste åtminstone nagot senare den säkert ogrundade miss¬ 

tanken, att han därvid mindre tänkte på statens än på sina vän¬ 

ners intressen; den hemliga uträkningen skulle hafva varit, att 

Baltazar Batori med tiden skulle erhålla den omstridda provinsen 

som länsfurstendöme.’ Man kan för öfrigt antaga, att drottning 

Anna som förut sökte medla mellan de båda parterna, och det 

är säkert, att hon redan tidigare beslutit sig att offra hela sin 

förmögenhet på sin valpolitik, som in i det sista hotades af den 

estländska frågans blindskär. 

* Mayur, s. 70. Jfr Xuuliaturherichic, II, s. 73- 

* Diaria, ss. 1^4, 155, Er. Sparre talar i sin Minnesbok (II, f. 118 och 

f. izz) och 1 sin oration i Reval 1589 {Handl. ang. motet t Reval, jfr AHLQVIST, 

I, s. 95, n. 3) öTDsevis otn tvä ocb tre dagars förhandlingar. — Rsders diarium 

omtalar under 20 aug. ett sammanträde med de svenska sändebuden i Zamoy- 

skis läger. 

* Er. Sparres Minnesbok II, f. 133 v. f. 
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Vid en återblick på de tidigare förhandlii^ama oni denna 

fråga är man i hnfvudsak hänvisad till Erik Sparres vid olika 

tider afgifna vittnesbörd, som alltför mycket präglas af det apolo- 

getiska syftet. Det är i hvarje fall uppenbart, att de svenska 

sändebuden rättat sig efter konui^ Johans instruktioner, som 

måste sägas hafva gått ut på att de genom en försiktig förhal- 

ningstaktik skulle hålla frågan sväfvande.' Från polsk sida miss¬ 

tänkte man länge, att de ägde någon hemlig fullmakt att i sista 

hand gifva efter för det polska krafvet; det hade därför föga hul- 

pit, att de i strid mot diplomatisk plägsed erbjudit senatskom- 

missariema att läsa deras ursprungliga instruktion.* Vid något 

tillfälle under förhandlingarna hade de skriftligen sammanfattat 

de tungt v^ande skäl, som talade mot det polska krafvets upp¬ 

fyllande; de åberopade därvid hänsynen till konungaeden och till 

ständernas rätt, konungens löften till det lifländska krigsfolket 

och till rikets samtliga innebyggare; de erinrade också om den 

politiska klokhetens bud; polackerna skulle knappast förmå skydda 

Estland mot ett ryskt anfall och borde för öfrigt anse Sigismunds 

I>erson mera värd än vasta et desolata provincia Livonica} I den 
* 

offentliga agitationen uttalade de sig samtidigt mera tydligt och 

försummade icke att gifva den »lösa förtröstning», som konung 

Johan ansett påkallad; de ordade visserligen i första hand endast 

om det fredstillstånd, som skulle inträda vid den polsk-svenska 

gränsen i Lifland, men de läto också förstå, att de svenska stän¬ 

dernas bifall till Estlands afträdande kunnat vinnas, om ej tiden 

varit för kort; det skulle i stället blifva Sigismunds sak att för- 

liandla med konung Johan och ständerna om denna fråga.^ Ge¬ 

nom dylika förespeglingar, som alltså ej väl stämde med deras 

inför senatskommissariema häfdade non possumus, hade de svenska 

sändebuden kommit i ett tvetydigt läge, men de kunde rättfär¬ 

diga sig icke blott med en hänvisning till konungens intentioner, 

utan också med senatorernas varnande erinran, att den gemena 

' Jfr.ofvao s. xoo. 

* Er. Sparres oration i Reval 1589. 

* Er. Sparres Minnesbok II, f. 113—115 v. Jfr Ib., f. 121 v. Någon hän¬ 

visning till den Stettinska fredstraktaten förekommer ej bär. 

* Ib., f. 116 V. Det må framhållas, att denna argumentering möter först 

i den sista redaktionen af de svenska »commoditates». 
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adeln åter skulle massvis öfvergå till Maximilian eller tsar Feodor, 

om man icke gåfve den åtminstone något hopp.* Det var också 

närmast denna erinran, som förmådde Erik Sparre att i sin stora 

oration afgifva det sväfvande löftet om Estlands framtida afträ- 

dande och att därmed binda sig på ett helt annat sätt än genom 

de tidigare utspridda commoda — låt vara att det skedde pau- 

cissimis verbis ad tempus (ulurum indeterminatum respicientihus.* 

Då detta skedde, liade drottningen redan låtit förmå sig att 

med sin egendom gå i borgen fÖr Estlands afträdande till dub- 

belriket, troligen på eget initiativ och liksom för att kröna sin 

långa och mödosamma diplomatiska kampanj. Förbindelsen 

synes i någon form hafva blifvit rättsgiltigt afgifven redan före 

valambassademas hörande, ehuru den bevarade urkunden* härrör 

från tiden efter valet. Denna borgensförbindelse, sora enligt den 

senares formulering skulle omfatta blott hennes egendom i Neapel, 

Bari och Rossano, skulle träda i kraft först när Sigismund anländt 

till sitt nya rike och kommit i fast besittning af detta. Det bör 

emellertid anmärkas, att det i Erik Sparres tr>-ckta oration talas 

om all hennes egendom, inom och utom riket, och denna formu¬ 

lering återgår i de senare pacta conventa. Troligen har drott¬ 

ningen af senatorerna låtit förmå sig att utsträcka sin förbin¬ 

delse därhän;* den skulle alltså föreligga antedaterad i den tryckta 

orationen. Men man kan däraf ingalunda sluta, att de skulle 

ansett den äga samma värde som det ifrågasatta afträdandet af 

Estland; de följande händelserna visa tydligt nog, att de aldrig 

tänkte gå med på något utväxlande af den svenska förbindelsen 

mot drottningens borgen. Erik Sparre däremot synes från första 

stund i den senare hafva sett en utväg att komma ifrån det be¬ 

svärliga löftet om Estland, och han har förmodligen tidigt nog 

^ Kr. Sparres oration i Reval »Cum enim post multa colloqiiia atque trac> 

tatiuncs tam magnus cancellarius quam reliqui senatores intellexerint nos rem 

hane serio agero nec ullo ampliorj mandato advenisse, flagitare coeperunt. ut 

non adeo pertiraciter negaremus, sed quacunque ratioiie spem aliquam faceremus, 

idque ob infimam nobilitatem. <p:se alias in seditiosam Maximiliani vel Moschi 

electionem frcquens esset itura 

* Ib. 

* Er. Sparres Minnesbok» II, f. 117. 

^ Sparre kunde senare tillropa de polska senatorerna: »vadiinonium ... et 

serio rcquist.stis ct suscepistis» . Hans Minnesbok II» f. 122. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEN POLITISKA KRISEN 1 POLEN 1587 157 

inlåtit sig på tvifvelaktiga juridiska konstruktioner, afsedda att 

stöda en advokatyr i sådant syfte. 

Omedelbart före Sigismunds nominerande hade senatorerna 

sökt afprässa de svenska sändebuden en skriftlig försäkran an¬ 

gående Estlands afträdande, bvilken naturligtvis skulle vara rätts¬ 

ligt förpliktande på ett helt annat sätt än hvad som yttrats i 

den stora orationen. Sändebuden vägrade att godkänna det for¬ 

mulär, som först blef dem förelagdt, och senatorerna gingo med 

på vissa af dem föreslagna ändringar; det är dock icke bekant, 

hvarom meningsskiljaktigheten rörde sig.' 

Frågan refs upp vid förhandlingarna om pacta conventa: sän¬ 

debuden höllo fast vid sin tidigare mer sväfvande formulering, 

men från polsk sida yrkade man på fastställande af en viss tids¬ 

gräns (5—10 år), inom hvilken afträdelsen skulle äga rum;* för¬ 

bindelsen skulle också gälla absque ulla conditione och bekräftas 

med ed af konungen. Zamoyskis och de öfriga ständerombudens 

diplomatiska energi förmådde ej genomdrifva dessa yrkanden; 

sändebuden afvisade dem ståndaktigt och begärde dessutom, 

att drottningens borgensförbindelse skulle införas i fördraget 

i sammanhang med löftet om Estland. Drottningens tillstånd 

härtill inhämtades genom en särskild deputation, och därefter 

kunde man underteckna valfördraget, om hvars öfriga artiklar 

man redan tidigare kommit till enighet.* Därefter proklame¬ 

rades högtidligen Sigismunds val på slottet och i staden (den 24 

> Er. Sparres oration i Reval. 

< Man bör erinra sig» att en dylik tidsgräns satts för flere af det babs- 

burgska husets utfästelser. Se ofvan s. 133. 

’ Er. Sparres oration i Reval. — Densammes Minnesbok II» f. ii8»... 

endoch ded warede i tre dager, att dee Pälsche Stender wille hafve den artikel om 

Lifland inschrefuen till en viss tiid pä fem» otte eller t i jo års tiidh att af trade» 

item med dee ord absque ulla conditione, item och utan all behielp utaf andeligb 

och werdsUg laagh» rätt och sedvane. item att K. M. sieli skulle suerie derpä» 

wiUe vci) likvel dertill intet samtycka; hvarföre blef dcd ocb uteläted med stoor 

och lång disputadz med dee ord utaf dem» som mykit stode derefter. att der 

kunde föghe hop ware pä» när wij icke till någon fulkomligb stadfestelse» ey heller 

till någon wiss tijd wille ware förbundne». — Det synes ovisst, om A’. M. i 

detta sammanhang syftar på konung Johan eller Sigismund. — Deputation en 

till drottningen omnämnes under 24 aug. i Diaria, s. 150. 
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augusti): hvanid Zanioyski officierade såsom den redan bortreste 
stormarskalken Opalinskis ställföreträdare. ‘ 

Fördraget* betecknade sig själft såsom articuli padorum con 
vcntorum, öfverenskomna mellan Polens och Littavens ständer 
å ena sidan och konung Johans och Sigismunds namngifna sände¬ 
bud å den andra; där\’id nämndes naturligtvis intet om splitt¬ 
ringen mellan de väljande, och sändebudens fullmakt omnämndes 
såsom plena ac sufficicns. Sigismunds och hans manliga arfvingars 
rätt till Sveriges krona erkändes af ständerna, och i sammanhang 
därmed utlofvades åt de k\*innliga brudskatt också af det polska 
rikets tillgångar i enlighet med dess lag och sed; de yngre sö¬ 
nerna skulle däremot försörjas enbart med svenska län. Efter 
sitt uppstigande på Sveriges tron skulle Sigismund icke försumma 
sitt polska rike, men å andra sidan skulle det stå honom fritt 
att, med inhämtande af den polska riksdagens bifall, vid behof 
besöka sitt arfrike. Med särskildt eftertryck omnämndes det 
mot fientliga grannar riktade förbund, som omedelbart skulle träda 
i kraft och naturligtvis bestå efter konung Johans död; därvid 
ansåg man icke nödigt att direkt utpeka Ryssland som den 
egentlige fienden. Det svenska Lifland skulle förenas med reli~ 
quuiu cofpus Ltvnnia och sålunda införlifvas med Polen och Lit- 
taven, hvilkas inbördes rivalitet i denna fråga naturligtvis icke 
berördes. I'ör de svenska sändebudens utfästelse i denna del gick 
drottning Anna i borgen med all sin egendom i löst och fast, 
inom och utom dubbelriket. Sigismund skulle på egen bekostnad 
fullt utrusta en flotta till dubbelrikets tjänst och vid behof ytter¬ 
ligare bista detta till sjöss — en förpliktelse, som sålunda är gan¬ 
ska sväfvande formulerad. Han skulle också \’id behof, särskildt 
om man från polsk sida riktade ett angrepp mot Novgorod, Pskov 
eller Smolensk, på egen bekostnad frän Sverige tillhandahålla 
artilleri och ammunition i ordentligt tilltagen mängd. Det Sigis¬ 
mund August beviljade lånet och alla andra fordringar på dubbel¬ 
riket skulle han utan vidare efterskänka, liksom han skulle afstå 

‘ Diiiria. s. 130; lIi:n>i*:NSTi:iN. s. f, lialcriii^cn i Diaria synes böra 

iiga vitsord inul den pafli^o niuiliens iiajiot svnarv {l.isty AttMibala z Ka- 

fitii, s. H*), att proklamatjoiifii ä^l nun (k*!i 2 \ 

* J ruKfater \' i iStcH-kholm iin)7). s 42 ff, - Kr. Sparres öfver- 

sattnin^ och koninuntar finna." i han> Miiincsl ok II. f. 107 o. f. 
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alla af modern ärfda anspråk på drottning Bonas italienska be¬ 

sittningar och sin andel i det vid Wenden 1576 tagna gemen¬ 

samma bytet. Han skulle vidare på egen bekostnad uppbygga 

och utrusta fem fästningar vid rikets gräns i enlighet med stän¬ 

dernas närmare anvisningar. — Han skulle icke i sitt sällskap 

medtaga utländingar, som kunde väntas bosätta sig i landet; ett 

undantag gjordes tills vidare för ett fåtal hofmän, som han na¬ 

turligtvis skulle aflöna af egna medel. Efter sitt uppstigande 

på Sveriges tron skulle han afstyra hvarje inblandning i dubbel- 

rikets angelägenheter från sina svenska tromäns sida, och hans 

lifvakt skulle utgöras endast af infödda; han skulle naturligtvis 

icke heller åt utländingar gifva några polska förläningar eller 

värdigheter. I sammanhang med dessa bestämmelser förbehöllo 

sig ständerna att vid kröningsriksdagen genom särskild lagstift- 

nit^ fastställa, hur främmande inblandning af denna art närmare 

skulle beifras.* — 1573 års religionsfred skulle han liksom sina 

närmaste företrädare edligt förplikta sig att upprätthålla, och brott 

mot densamma skulle han naturligtvis vederbörligen beifra.’ 

Rikets hela rättsordning, dess lagar och privilegier skulle han 

’ lill krÖQingsrtksdagen uppsköts också frågan om utbetalande af förfallen 

sold till besättningarna i Liflaods fästningar och i Kamieniec liksom naturligtvis 

gäldandet af de skulder, som rikets fortsatta försvarsanstalter kunde komma att 

adraga kronan. Man fastslog blott principielt konungens skyldighet att påtaga 

sig dessa ekonomiska förpliktelser, men det var naturligtvis icke tal om att han 

skulle uppfylla dem smis sumptibus. 1 detta sammanhang erkändes också de an¬ 

språk. som flere namngifna enskilda långifvare hade på kronan. 

* Er. Sparres kommentar till denna punkt (Minnesbok II. f. iii v.) äger 

sitt intresse: »Att lathe hvar och en blifve med sin religion det moste alle ko- 

nunger i Påland giöre. så frampt the weele icke före sigb sielfue i fare och för- 

därfue heele rijket eller gifue ded till sköf1ing4 under sådane mechtigbe fiender. 

K>m gräntse med dem på alle sijder. som är Turken. Tattern och Muschowithen. 

förty skulle der för religionen något inbördes begynne. som i Frankrijke skiett 

är. så wore beele rijket i fiendehänder, och seden blefue ingen religion quar 

i rijket. när hedningame det öfvervunne och bekriget hade — Den påfligentni- 

tien hade naturligtvis genom påtryckningar pä episkopatet och öfriga katolska 

senatorer sökt få detta stadgande uteslutet, meo endast ernått, att ärkebiskopen, 

biskoparna af Przemysl och Kamieniec samt ett par lekmän vid underskrifvandet 

reserverat sig mot detsamma. För biskopens af Kamieniec (Laur. Goslickis) 

del innebar detta ett uppgifvande af hans vid konvokationsrik.sdagen intagna 

ståndpunkt (se ofvan s. 45 f.) Lisfy .Annihala z Kapui, s. 82 f. t^nderskriflerna 

i Vilumina legum II. s. 242 f. 
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obrottsligt hälla vid makt, och detsamma skulle naturligtvis gälla 

de beslut, som kunde komma att fattas på kröningsriksdagen. 

— Dessa pacta conventa, som de svenska sändebuden vid för¬ 

dragets afslutande besvmro, skulle Sigismund för sin del edligt 

bekräfta omedelbart efter sin landstigning på polskt område; 

äfven konung Johan skulle på samma sätt bekräfta dem, i den 

mån de berörde hans och Sveriges rätt och intressen. 

Det är obestridligt, att vissa af dessa bestämmelser voro 

dunkelt affattade och tilläto olika tolkningar, och under den pa 

mötet i Reval 1589 följande brytningen mellan konung Johan 

och de misstänkta riksråden fördes en långvarig träta om deras 

innebörd. Därx^^id sökte konungen gifva de för Sigismunds del 

gjorda utfästelserna en alldeles öfverdrifven räckvidd, medan 

åter Erik Sparre drefs till en så restriktiv tolkning som möjligt. 

Ett intressant exempel erbjuder deras vidt skillda utläggning 

af bestämmelserna om de gränsfästningar, som det skulle åligga 

Sigismund att uppbygga, och om den flottrustning, som jämväl 

stadgats som hans skyldighet. Konungen gjorde utan vidare 

gällande, att Sigismund enligt Sparres utfästelse måste »uppbygga 

och försörja vid den turkiska eller tatterska gränsen fem slott 

med svensk makt och förmögenhet», medan åter Sparre hän¬ 

visade till fördragets ordalydelse’ och i detta och liknande fall 

häfdade, att det endast kunde vara tal om medel, öfver hvilka 

Sigismund skulle förfoga som polsk konung. Så tolkade han också 

bestämmelsen om flottrustningen och framhöll i det samman¬ 

hanget, att Sigismund enligt regeln tres collcgium constituunt kunde 

komma undan med byggandet af tre skepp. Inför konungens mot¬ 

satta tolkning blef han dock tveksam ochdrefstillenny position: om 

verkligen skyldigheten skulle anses åligga Sigismund som svensk fur¬ 

ste eller konung, hade man i Sverige sådant öfverflöd på skepp, att 

många ruttnade bort, och man borde inse fördelen af ått svenskt 

sjöfolk finge tillfälle till öfning.* På samma sätt gjorde Sparre gäl¬ 

lande, att bestämmelsen om Öfverlåtande af artilleri och ammunition 

vid ett polskt anfall mot ryska fästningar endast afsåge lån af dessa 

förnödenheter; fråga om att afstå dem kunde det blifva. endast 

om polackerna erbjöde betalning i cn eller annan form.* 

‘ Ur. Sparres Minnesbok I, f. 221; jfr 11, f. im». 

* Ib. Il, f. 10b- 

3 Ib. II, f. 109, 
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Efter valfördragets afslutande mottogo de svenska sändebu¬ 

den helt säkert från olika håll lyckönskningar, som samtidigt tol¬ 

kade förhoppningar på framtida gunstbevis från den nyvalde här¬ 

skarens sida. Af särskildt intresse äro deras förhandlingar med 

de preussiska städernas ombud, ty dessa resulterade för Sigismunds 

del i ett statsrättsUgt bindande aftal. Den 21 aug. uppvaktades 

de svenska sändebuden af de tre >större» preussiska städernas re¬ 

presentanter, som åtföljdes af borgmästare Raeder i egenskap af 

ombud för de mindre; staden Thoms ombud förde därvid ordet. 

\''id sidan af de obligata lyckönsknii^ama uttalcde denne stä¬ 

dernas förhoppning, att Sigismund framför allt skulle beskydda 

deras lutherska bekännelse och för öfrigt alla deras friheter och pri¬ 

vilegier; man väntade därför, att sändebuden, i likhet med hvad 

som tidigare varit fallet, skulle å den nyvaldes vägnar afgifva en 

ditåt syftande förbindelse. Sparre förklarade genast, att städerna 

icke behöfde hysa några farhågor i antydt afseende, ochlofvade, att 

sändebuden skulle afgifva en försäkran i önskad riktning.^ I själfva 

verket kom en sådan också till stånd, ehuru tidpunkten är oviss; 

sändebuden försäkrade, under åberopande af sin fullmakt, att stä¬ 

dernas bekäimelse skulle lämnas okränkt, äfven där den polske ko¬ 

nungen kunde åberopa tus patronatus, och att ingen skulle lida för¬ 

följelse för sin tros skull.’ De svenska sändebuden hafva därvdd 

säkerligen handlat utan tvekan och med lätt hjärta, och äfven i det 

följande skulle det gemensamma intresse, som förband Sveriges 

protestanter med Preussens, vid tillfälle göra sig påmint.* 

För det svenska partiet och närmast för drottning Anna gäll¬ 

de det framför allt att snarast möjligt ut\’erka konung Johans bi¬ 

fall till valfördraget och genomdrifva, att Sigismund utan upp- 

skof afreste till sitt nya rike. Man ansåg det icke lämpligt, att 

de svenska sändebuden återvände för att göra personliga påtryck¬ 

ningar i sådant syfte; man tänkte sig i början, att de skulle stanna 

och vara Sigismund till mötes i Danzig, dit de också snart afreste.^ 

A ständernas vägnar sändes ingen beskickning till Sverige såsom 

^ Rsders diarium. — Diarium StADawci? XXIX, 43. 

^ »Ex caatione legatorum Suetlcorum Cracovia* |!| A:o 1587 in convcnlu 

clcctionis Konc. (tyska) E. 291. 

* Jfr Hist. Handl, 23 (Stockholm 1910), s. IX. 

* Jfr Er. Sparres Minnesbok II, f. 118 v. och nedan s. 167. 

(lOUb, Högsk, Arsskr. XX: 2 n 
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ar 1573 till Frankrike, förmodligen emedan en sådan åtgärd kunde 

utläggas såsom stridande mot rikets värdighet, men en ständer- 

kommission, bestående af både senatorer och landtbåd, affärdades 

i god tid till Danzig för att mottaga den valde konungens ed på 

pacta conventa och öfverlämna till honom själfva decretum elec- 

lionis.^ För öfrigt sände både ärkebiskopen och de båda polska 

kanslererna gratulationsskrifvelser till det svenska hofvet; Zamoy- 

ski sände en egen budbärare, Piotr Cieklinski, i sådant ärende.* Å 

drottningens vägnar måste I^sniowolski anträda en ny resa till 

Sverige, och honom tillföll det besvärliga värf\'et att söfva de be¬ 

tänkligheter. som konimg Johan i sista stund kunde hysa. Han 

åtföljdes af en skara adelsmän, som från början ville söka den ny¬ 

valde konungens gunst.* Om de instruktioner, som han mottog 

af drottningen, är intet närmare bekant; men i ett samtidigt afsändt 

bref betonade denna nödvändigheten af att Sigismund påskyndade 

sin resa och därvid utrustade sig på ett sätt, som lände båda rikena 

till heder.^ Något senare inskärpte hon denna maning med senten¬ 

sen: magnum momentum habet ad omnes res cclcritas, och samtidigt 

bad hon konung Johan att med jämnmod upptaga de medgifvan- 

den, som hans sändebud sett sig nödsakade att göra; det hade i 

själfva verket icke funnits någon annan utväg att förhindra mos¬ 

kovitens val.”’ 

Det svenska partiet ägde för öfrigt de största materiella re¬ 

surserna och Zamoyski var mannen att utnyttja dem med till¬ 

börlig energi; det gällde i första rummet att försäkra sig om be¬ 

sittningen af kröningsstaden Krakov, som visserligen redan hölls 

besatt af vojevodskapets pålitliga dignitärer; därifrån kunde man 

^ s. ihy, Listy Aunihala z Kapiii, s. 83 {; Diatia, s. 158; 

Wars/-h\vicki (anuij.), 5. 48. 

» HKIUI-NÄTKIN, S- 26 

* HEIUKNSTi:in, s. 263; Ltsfy Ainnf>alu z Kapui, s. 83. — Till de Atföl* 

jandc hörde Prokop Oborski, som pa riksdajicu tillhört del svenska partiet {Diaria. 

s. 111; jfr Hkidi:nsti:in, s. 267). En Marcin Oborski {Diaria. s. 128) synes enligt 

anteckning under i \ jimi i luvrnt. redan tidigare haft förbindelser med det sven¬ 

ska hofvet, 

♦ Inveut. under >0 aug. Jfr Warszicwicki <aiion.), s. 43 f. 

^ Bref med dateringen W arscdiau 3 aug. 15S7 i Er. Sparres Minnesbok II, 

f. 104 V. Dateringen är orimlig: inrijligen har förväxling skett med ett annat 

bref från drottningen, som under 3 aug. än intaget i hive^it. 
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också bäst öfvervaka den österrikiska gränsen. Penningar fun- 

iios tillgängliga i kvartafonden på Rawa, och äfven drottningen 

ställde medel till förfogande;* det fanns således möjlighet att 

hålla soldtruppema vid godt mod och anställa nya värfningar. 

Zamoyski bröt upp från Warszawa den 27 aug. och anlände den 

S sept. till Krakov, som aldrig varit allvarligt hotadt af Maximi¬ 

lians anhängare, ehuru dessa för öfrigt utvecklade en viss aktivi¬ 

tet. De hade framför allt riktat sin uppmärksamhet på Wislica, 

(Ut ju det svenska partiet utskrifvit ett riksmöte, och det lycka¬ 

des i själfva v'erket Krzysztof Zborowski att vid samma tid öfver- 

rumpla denna stad.’ Under de närmast följande veckorna be¬ 

vakade motståndarna hvarandras rörelser under afvaktan på de 

båda tronkräfvamas åtgöranden. Zamoyski försummade icke 

att i ett bref till Sigismund* utmåla dennes utsikter i ljusaste 

dager för att så mycket som möjligt påskynda hans afresa; han 

liade en rättvis sak, som det blott gällde att icke vel metu re- 

linquere vel inertia perderc, Stefan Batori hade i en ojämförligt 

svårare situation segerrikt tillkämpat sig dubbelrikets krona! 

Från Krakov bröt Zamoyski den 3 okt. upp mot Wislica 

med alla trupper, som icke behöfdes till Krakovs försvar; han 

hade då nyss mottagit den första pålitliga underrättelsen, att 

man vid det svenska hofvet bestämt sig för att låta Sigismimd 

resa. Efter den långa ovissheten kändes denna nyhet som en 

befrielse, och drottningen, som i Warszawa firade den med en 

glädjefest, spred den liksom Zamoyski öfver hela riket.* Särskildt 

^ Jfr ofyan s. 137 och HEIPEN>stein s. 264. — I ett odat. fragment af 

Erik Sparres hand (Er. Sparres saml.) beter det efter onmämnandet af Maximi¬ 

lians val: »Wid samma tidh blef af Drottningen i Påland samt Rijksens Rådh 

och Ständer, som wore pä hennes sijde. besluted att Canceleren, som dä war felt- 

öfverste, skulle med ded folk han hade bcgifue sig till Crakow att försware chro- 

nen och alle regalia sampt hufvudstaden, och efter han war nödstelt upå pen¬ 

ninger, handlede de Suensche sändebuden sä, att Drottningen först rechte krigs¬ 

folket 120,000 gyldcn. Der med drog han med sin hop till Crakow, ändoch cn 

part af dem wore nog försoffede för den Osterrijkesche macht de fruchtede före 

. .» — Det torde här vara tal om den penningförsträckning frän drottningens sida, 

Kim omnämdes redan i valurkunden. Se of van s. 137. 

* Warszewicki (anon.), s. 30 f.; Hkidenstkin; s. 264; i Bielski, s. 6y. 

* Dat. Cracovi» 10 sept. 1587. Ordiuum Begni J^olonia. . . Ici^atioHes. . . f. B 

-I V. Jfr Heidenstein, s. 266. 

^ HEIDENSTEIX, s. 2O7; XutUiaiurherichte II, s. i2t». — Soin budbärare 

omtalas den ofvan s. 162, n. 3 nämnde Prokop Oborski. 
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på den till Wislica sammanstiömmande adeln måste nyheten verka 

upplifvande, och man kunde med så mycket större jämnmod 

finna sig i det obehag, som fiendens ockupation af själfva staden 

Wislica medförde. Zamoyski nöjde sig med att besätta alla från 

staden ledande vägar, och riksmötet kunde sedan afhållas på 

en kulle i dess närhet utan att störas af fienden.* 

Mötet, som valde Mikolaj Firlej till sin marskalk, synes hafva 

varit tämligen starkt besökt; de egentliga förhandlingarna bör¬ 

jade den 8 okt. Zamoyski framträdde med en häftig filippik 

mot Maximilians anhängare och vände sig särskildt mot påstå¬ 

endet, att endast enskild missämja medfört brytningen mellan 

honom och motståndarna;* för öfrigt omnämnde han med bitter¬ 

het den påflige nuntiens visade partiskhet. Försiktigt men fullt 

tydligt påpekade han behofvet af nya rustningar, som kunde 

medföra ökade skattebördor, och han framhöll i det samman¬ 

hanget, att han icke skonat sin egen pung. — Till några häf¬ 

tigare meningsbrytningar synes det för öfrigt icke hafva kommit; 

en liten kring Kazimirski samlad oppositionsgrupp tyckes hafv'a 

sammanträdt på egen hand. Mötets beslut, som är dateradt den 

M oktober,’ inledes med en förklaring, att man på grund af 

Maximilians hållning icke i lugn kunde öfverlägga om till mötet 

uppskjutna riksvårdande ärenden,* utan framför allt måste tänka 

på att skydda fäderneslandet och friheten. Man hade skriftligen 

under åberopande af bestående fördrag vamat Maximilian för att 

ofreda Polens gränser,’ men man gåfve också Zamoyski full¬ 

makt att förfara i enlighet med ars militaris et ius gentium mot 

dennes anhängare inom riket. Adelsuppbådet från den polska 

rikshalfvans samtliga vojevodskap skulle stå till hetmanens för¬ 

fogande på af honom själf föreskrifven tid och ort; adeln från 

de tre närmast liggande vojevodskapen skulle omedelbart förfoga 

* Om dc topografiska förhållandena: HKlDliNSTlilN, s. 267; SiE.niawski, 

s. 70; jfr BlELSKl, s. 70. Den förstnämnde är hufvudkälla också för det följande, 

* Ännu 2 månader senare, då Opalinski framkom med ett liknande påstående, 

retade detta Zamoyski till häftig motsägelse. Se nedan s. 194 f. 

® \’olHmina le^um II, s. 243 i. Rccesscn är icke undertecknad af Zamoyski. 

tydligen emeduu den innehöll en stäiidenias fullmakt för denne. Jfr of van s. 137. 

* Se of van s. 137. 

^ Brefvet, dat. ö okt. 1587, läses i Ordiiinm Polonia. . . legaiiones. . . 

i. 1)2. Det sändes med cn beskickning, hvars medlemmar nämnas ib. 
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sig till Krakov. Dock skulle adelsuppbådet från landskapet Pilzno‘ 

stanna i Korczyn med särskildt uppdrag att försvara denna ort; 

detta skedde säkerligen med hänsyn till dess betydelse som ett af 

Weichselns viktigaste öfvergångsställen — i själfva verket skulle 

Sigismund komma att taga denna v^. Någon bestämd tid för 

krönii^en utsattes icke;* det hette endast, att den skulle äga 

rum snarast möjligt efter Sigismunds ankomst till Krakov. De 

till kröningsriksdagen valda ombuden skulle utan uppskof be- 

gifva sig till denna stad för att fatta de beslut, som situationen 

för öfrigt kräfde; de hade närmast att bekräfta 1573 års religions- 

fred och att skrida till den påkräfda correciura iurium, men de 

borde särskildt också öfverse lagstiftningen om interregnum och 

konimgaval. — I anslutning till dessa beslut utfärdade de till 

Krakov öfveiflyttade ständerna något senare (den 13 okt.) ett 

öppet bref till rikets meniga adel med kallelse att två veckor 

efter dess mottagande bi^iia upp i full rustning till krönings- 

staden.* 

^ Södra delea af vojevodskåpet Sandomierz. 

* HElDEKSTBiNS oriktiga påstiende om motsatscu (s. i68] gar igcn i seuare 

framställniDgar allt från SiENlAWSKl s. 73 till Nuvtiatnrberichte II, s. xijx. 

Oriktigt är också, att riksmötet skulle formligen bekräftat Sigismunds val. 

• Volumina Ugum II, s. 244. länder denna reccss finner man. som naturligt 

är, ^amoyskis namnteckning. 
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V. VALKRISENS SISTA SKEDE. PÖRtlANDLINQARNA MED 

KONUNG JOHAN OCH SIGISMUND OM VALFÖRDRAGET. 

KrABlogsriksdaKea och Maxlmlllaac 'betvIogaBde. 

De båda mot livarandra stående partierna afvaktade med spän¬ 

ning det beslut, som konung Johan skulle fatta inför den genom 

dubbelvalet komplicerade situationen. Stämningen i det österri¬ 

kiska lägret upphetsades från början af obestyrkta rykten, att 

Sigismund med en stark härstyrka redan anländt till Danzig för 

alt taga riket i besittning.* Men samtidigt sökte man tröst i 

betraktelser, som gingo i alldeles motsatt riktning: man ansåg 

det nästan uteslutet, att konung Johan skulle vilja utsätta sin 

ende högt älskade son för farorna af »det svåra och till äfven- 

tyrs långa krig», som kunde komma att blifva priset för kronan. 

Man ville också gärna tro. att Zamoyski själf starkt tviflade på 

Sigismunds ankomst och därför sökte förmå drottningen att gynna 

en annan kombination, som redan låtit tala om sig: en Batori 

skulle i de båda rivalernas ställe väljas till konung, men samti¬ 

digt förmälas med prinsessan Anna.’ 

Budskapet om Sigismunds val hann till det svenska hof\-et 

åtminstone ett par veckor, innan I^csniowolski anlände; det \ ar 

Jakob Classon (Ilom), som kom med de första pålitliga under¬ 

rättelserna. Han medförde också en afskrift af valfördraget, 

men det var betecknande för situationen, att han tills vidare icke 

vagade delgifva konungen detsamma, utan nöjde sig med att in¬ 

viga de vid hofvet när\’arande radsherrama. Ivrik Sparre hade 

haft klart för sig, att det kumle innchalla ett och annat, som 

konungen »icke ville så strax förstå soin det nient är», men han 

‘ Xunttahirhetiihtr 11. s 75; jfr ss. <>7, 

• Si*>U{atHrht‘tichle W, .ss. S?, 95; jfr ss. i 12*) jfr lIi:n>l%NSTRlN, s, 

och flytiskrifton \t\ir /riftiwj ‘•‘••n f n tti hrki itf h)lnf. . .15^'/. 
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hoppades, att särskildt grefve Erik och Hogenschild Bielke skulle 

lyckas påverka denne i önskad riktning.* 

Konung Johan S3nies först hafva mottagit budskapet oin 

Sigismunds val med spontana uttryck af glädje. Han hade i 

Sigismunds sällskap begifvit sig till Borgholm och därifrån till 

Kalmar, som var den vanliga utgångspunkten för en resa till 

Danzig, och han hade där samlat en del af rådet och adeln till 

möte. Han och Sigismund synas med välbehag hafva mottagit 

dessas lyckönskan, glädjesalut gafs, ett högtidligt Tc deum hölls, 

och en kyrklig tacksägelse påbjöds genom bref till rikets biskopar. 

Sigismunds nya värdighet medförde genast den förändringen, att 

han vid högtidliga tillfällen tog plats i högsätet bredvid sin fader.* 

Denne, som väl småningom af rådsherrama fick närmare känne¬ 

dom om valfördragets enskildheter, synes för öfrigt hafva känt 

en naturlig önskan att rådgöra också med Erik Sparre, som för¬ 

modligen kallades tillbaka till hofvet; han anlände efter en stor¬ 

mig öfverresa (som det synes i grefve Erik Brahes sällskap) först 

den 6 sept. (g. st.).* — Hertig Karl, som uppehöll sig i Nyköping. 

^ Jakob Clason (Hom) i. Hogeoschild Bielke, Kalmar dic Bartholomei (2.\ 

aug. 1587). Hogensch, Bielkes soml. Det beter blaud annat: »Sparrius non du- 

bito, qtitn ad omnia responderit. Gudh gifue ider lägenhet hade så waridb, att 

I hade waridb widb bifvedh; tbet giordes mykidb bebof. Conditioneme bafucr 

tag antvardadh rädedb, men Rez nost er illas necdum vidit, ty der kunde finnes 

någådh uthi, säm H. K. Mtt. icke ville så strax förstå, såm tbet ment är, uthaii 

man kunde med foge sådant förekomma, tbet Sparren båppades Grefuen och I 

kunde bäst göre. Quid hi efficient, videbimus. i Om den väntade beskickningen 

från Polen: iMen så ähr här ännu icke rätte sendebuden komne, såm H. Konge- 

lige X. hemthc skulle, dem man dogh dageligen wenther; blifuer och endelis bos 

K. Mtt. undersamt. att tbe icke komma. Men gudh gifue. K. Morb., att vi göre 

icke nu på sidstooe så mykin l>esvärjng her uthi, att vi fisk i c icke med anger 

back nätbän. • 

* Er. Sparres Minnesbok II, f. 06. 

^ I Hofförtäringsräkensk. Shiisark. förek om jner ijosten: •Lvbske lod/.- 

mansbåten. som kom ifrån Danske tben 6 September anno Sj. till 20 personer 

udi en månadt — skipzbröd 10 t:nor.» • MKssiCNifS, Samäut lllufitrata VII, 

s. 84. menar, att Sparres eget initiativ jämte drottning Annas och Zamoyskis 

pätryckningar varit anledningen till hans återresa. — Sparre .siiger i sin oration 

i Reval, att han (i grefve Eriks sällskap?) kommit till Kalmur efter Lcsniovvolski 

•prius enim is advenerat quam nos, qui raagno perieulo in inari hinc inde iuetuti 

fuimus et vix servati aliquot post diebus appulitnus •*. I Ivr. Sparres Miuiie.s- 

bok II, f. 118 V. heter det. att sändebuden tankt vänta pa Sigismund i Dan/ig, 
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skyndade sig att lyckönska brorsonen till de »gode och glade 

tidender», som nått också till honom; han ordade därvid om alt 

det skedda lände Sverige till hugnad och hela djmastin till ära.‘ 

Lesniowolski lämnade Warszawa tidigast 12/22 aug. 1587 för 

att såsom drottningens ombud ånyo begifya sig till Sverige. Han 

hade hennes befallning att på vägen stanna något i Danzig och söka 

förmå stadens mjmdigheter att också för sin del göra allt, som kunde 

bidraga att skingra konung Johans befarade tveksamhet inför den 

genom dubbelvalet skapade situationen. Den 21/31 aug. riktade 

han en framställning i detta ärende till stadens borgmästare och 

råd: han framliöll, att Maximilians anhängare säkerligen spekule¬ 

rade i den åldrade svenske konui^ens obenägenhet att skiljas från 

sin son, men han försäkrade samtidigt, att han på sin tid bragt på 

tal möjligheten af ett dubbelval och att konungen då sagt sig vara 

villig mottaga kronan för Sigismunds del, om åtminstone det största 

partiet samlade sig kring denne.* För öfrigt antydde han, att Maxi- 

milianistema skulle blifva tillräckligt sysselsatta med att värja 

sig för turkarna, och framkom så med sitt egentliga ärende: staden 

borde gifva honom med sig ett budskap till konung Johan och hans 

son, hvari den framförde sin lyckönskan till valet och uttryckte sin 

förhoppning, att Sigismund snart i Danzig måtte bestiga polsk 

jord. Stadens myndigheter hade inga betänkligheter mot att 

tillmötesgå denna begäran, och sedan Lesniowolski dessutom 

öfverlagt med dem något om Sigismunds blifvande mottagande 

i Oliva, fortsatte han sin resa till Kalmar.® Han anlände dit se¬ 

nast den 29 aug./8 sept. 1587.* 

såsom skrifvet var. mvn konuugen meddelade i ett bref. att ban ej ville sända 

Sigismund, innan han hade fullkomlig underrättelse om villkoren. 

‘ Hcrt. Karl t. Sigismund. Nyköping 2Z aug. 13K7. Hert. Karls ref;is(r. 

Jfr förskrift för Lubert Kauer 23 aug. och bref t. Karl Sture samma dag. Ib. 

— Ett svar frun Sigismund af 2 sept. refereras hos MlisSKNius VII, s. 84. 

* »....Nun hab ichs aber zue joner Zeyt dem Köuigc von Schweden ge- 

sagt, dass es nicht wol zue hoffon, dass es zur oinhelligon Wahl solt kommen 

können. was I. M. glciclnvol auf solchen Fall zuc thnon genciget, die mir zuer 

Anwort gegeben: Ich biii es geneyget anznnchnien, so nur der grösseste Theil mei- 

nem Sohne beypnichtcii wird ». 

^ Drottning Annas kreditiv af 22 aug., Lesniuwolskis framstalln. af 31 aug., 

Danzigs bref till konung Johan och Sigismund, .samtliga i kop., StADamig, 

XXIX: 42. 

* Hofförtäringsräkenskapor. Shttsarh. »Sendningebud ifrå Tåland theres 

förtärning i C al mar begynt es then 29 augustii auno 15^» 7. » Samma post återkom- 
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De underrättelser, som Lesniowolski medförde, öppnade med 

ens konung Johans ögon för de svårigheter, som valfördraget er¬ 

bjöd från de svenska intressenas S5napunkt. Om hans ståndpunkt 

och argument kan man endast få indirekta upplysningar, hämtade 

ur den uppgörelse mellan honom och Sigismund, som fått namnet 

Kalmare-stadgar, och ur bevarade fragment af Lesniowolskis fram¬ 

ställningar.* Han synes hafva beklagat sig redan öfver de utfästel¬ 

ser, som hans ombud gjort i fråga om svensk hjälp vid ett polskt 

anfall mot ryska fästningar, och han misstänkte, såsom ofvan an- 

tydts, att polackerna haft sin blick fästad på den svenska kronans 

tillgåi^ar, då de ålagt Sigismund att utnista en flotta och bygga 

gränsfästningar. Å andra sidan saknade han i valfördraget till¬ 

räckliga garantier för Sigismunds själfständighet och rörelsefrihet 

såsom blifvande svensk konung, framför allt beträffande hans rätt 

att besöka sitt fädernerike och att välja drottning efter eget tycke. 

l*örst och sist uppreste han sig mot det utlofvade afträdandet af 

IJfland, och han kunde därvid erinra sig, hur ihärdigt han på ko¬ 

nung Stefans tid bekämpat de polska anspråken på denna lands¬ 

ända. Förhandlingarna mellan honom och Lesniowolski måste 

under sådana förhållanden få en ganska hetsig karakter. 

Lesniowolski bemödade sig naturligtvis på allt sätt att fram¬ 

ställa valkapitulationens villkor såsom föga betungande, om de be¬ 

traktades från svensk synpimkt, och han befann sig därvid i bästa 

(>fverensstämmelse med det åskådningssätt, som tidigare låtit de 

väljande bakom de svenska anbuden skönja en icke bländande men 

relativt säker vinst.* Så kunde förpliktelsen att uppföra en del 

gränsbefästningar icke verka afskräckande, då den nye konungen 

till själfva byggandet kunde anlita inkomsterna af sitt polska rike 

och då det icke vore fråga om att till väm mot turkarna skapa oin¬ 

tagliga bålverk sådana som Antwerpen: det gällde endast att hejda 

tatarernas röfvartåg genom enklare befästningar, som företrädes- 

\-is kunde byggas af trä. Bestämmelsen om utrustandet af en ör- 

logsflotta kunde få praktisk betydelse endast i händelse af ett krig 

mellan Polen och Danmark, och därvid skulle de svenska intres- 

mer sedan t. o. m. T2 sept. I Utspisningsregistcr, ib., förekommer cn post till 

»Påliske seningebudh • redan från 26 aug. 

^ Dessa fragment finnas i Er. Sparres Minnesbok II. Jfr \V.\kszi:\vickt 

(anon ), s. 49 f. 

^ Jfr s. r 20. 
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sena svårligen bryta sig mot de polska. Emot ryssarna hade ge¬ 

mensam krigsföring ställts i utsikt, och det kunde sannerligen icke 

räknas som en hård förpliktelse för fadern att i en sådan situation 

bistå sonen med stycken, krut och lod; eljest hade man i Polen öf- 

verflöd på manskap och rytteri, och man hade ju därför icke för 

öfrigt betingat sig någon militär hjälp från Sverige. Man hade icke 

uppställt något annat villkor för den nye konungens bortresa till 

Sverige (eller annan ort), än att allt skulle ske med senatens vet¬ 

skap, och på samma sätt hade det ställts i hans fria skön att välja 

sig en drottning. Den största vikten hade man från polsk sida fäst 

vid frågan om Estlands afträdande, men som de svenska sändebu¬ 

den icke varit befullmäktigade att afgifva en bestämd förbindelse 

i sådant afseende, hade de endast gifvit en förhoppning och lofvat 

att för sin del söka förmå konungen och Sveriges ständer till dess 

förverkligande. För det fall att detta icke skulle lyckas, hade drott¬ 

ning Anna lofvat ersätta Polen förlusten genom att afträda all 

sin egendom, och därmed vore en möjlighet gifven för konungen 

att behålla Estland under Sveriges krona. Ofver hufvud kunde 

uppgörelsen icke sägas innehålla något, som lände Sveriges rike 

till f(')rfång, och konungen hade förty intet verkligt skäl att göra 

svårigheter och därmed föranleda ytterligare dröjsmål.* Till ytter¬ 

mera visso erinrade Lesniowolski, att enligt polsk sed\'ana den 

utvalde konungen brukade förbehålla sig själf bekräftandet af 

de utfästelser, som hans ombud ansett sig böra göra propter vul- 

^us allicicnäum, och att ständerna efter hans ankomst till riket 

icke brukade motsätta sig vissa modifikationer af dessa, l den 

egentliga tvistefrågan (Estlands afträdande) kunde konungen 

sedermera genom särskilda sändebud förhandla med sin fader 

och Sveriges ständer; för polackerna vore det i hvarje fall hufvud- 

saken att få en härskare, som utmärkte sig för fromhet och andra 

kungliga dygder och som hölle dem vid deras nedärfda friheter 

och privilegier. 

Då konung Johan trots allt tycktes vilja f(>rhärda sig mot 

dessa lockelser, tillgrep I.esniowolski ett påtryckningsmedel, som 

mastc anses ganska verksamt. Han lät första, att för den hän¬ 

delse hans landsmän verkligen gäckacles i sina till visshet grän- 

^ Efter <lct utdraR af Eesniowolskis atidriit^andc som återges i Hr. Sparres 

Minnesbok II, f. i\<) fi. En passus af talet (ib. f. i jo v. 141) citeras också 

af Sj)arre i hans oration i Keval 
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sande förhoppningar, ii^en borde kunna förundra sig, om de i 

sitt nödige allmänt afföUe till den moskovitiska kandidaturen: 

de måste dock säga sig, att denne rudis princeps lofvade deni 

förenii^ med ett vidsträckt och berömligt rike, medan däremot 

Maximilian icke ägde något annat än sin titel. — Bakom detta 

argument la^ tydligen icke blott ett hot mot Sveriges maktställ¬ 

ning i öster, för hvilken konung Johan så länge måst kämpa, tid- 

\'is med polskt understöd; Lesniowolski kände naturligtvis också 

planen om ett giftermål mellan Maximilian och prinsessan Anna, 

och han ville betaga konungen utsikten att, sedan Sigismund för¬ 

sakat den erbjudna kronan, dock se sin dotter såsom Polens drott¬ 

ning. 

Det är troligt, att detta hot i sista hand kom att afgöra ko¬ 

nung Johans hållning, och det kan därför på vdsst sätt s^as, att 

han bestämde sig Ttutu ntagis quam ratione adductus} Han var i 

hvarje fall angel^en, att Sigismund icke skulle anträda resan till 

Polen, innan han gent emot konui^en och Sveriges rike bundit sig 

i alla frågor, som kunde skapa en konflikt mellan svenska intressen 

och polska; han ville skydda den oerfarne tjugoettårir^en mot de 

polska statsmännens föiförelsekonster. Därför lät han öfverse de 

konstitutioner, som beseglats af honom och Sigismund i Vadstena 

den 10 maj 1587i allt väsentligt kimde dessa upptagas i den slut¬ 

giltiga öfverenskommelsen, ehuru händelsernas utveckling påkal¬ 

lade vissa redaktionsförändringar. Den nya urkunden, som liksom 

den förra beseglades af Johan och Sigismund, bär dateringen Kal¬ 

mar den 5 sept. 1587; den förutsatte alltjämt, att hertig Karl och 

de förnämsta ständerna senare skulle gifva den sin bekräftelse.'’ 

Det är icke nödigt att här redogöra för »Kalmare-stadgars: 

innehåll, i den mån de beröra Sveriges inre organisation under den 

förutsedda unionen med det polsk-littaviska dubbelriket.* De af- 

sågo för öfrigt att säkerställa Sverige mot polska inflytelser både 

på det statsliga och det kyrkliga området, hvar\*id icke ens den 

svenska tidräkningen eller det svenska språkets obesmittade ren- 

^ Uttrycket är HEIDENSTKINs (s. 273), som särskiUlt franihallcr denna syn¬ 

punkt. 

* Se ofvan s. 61 f. 

^ Tryckt Svenska Riksdagsakter II, 5. 789 ff. 

* Jlr B. HiLDEBRANDS »ammanfattnins i Sx^eriiits (utilHjn^ondv h 

let, IV, s. 171 ff. 
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het voro bortglömda; det var alldeles samma sträfvande, som de 

polska ständerna från sin S5mpimkt röjt vid valfördragets formu¬ 

lering. Enskildheterna i dessa stadganden, som på grund af 

Sveriges suveränitet egentligen voro själfklara, kunna här 

lämnas å sido. Framför allt häfdades naturligtvis det svenska 

statsområdets integritet, hv^arvid särskildt Estland nämndes, och 

det fastslogs i sammanhang därmed, att endast svenska underså¬ 

tar, som saknade hvarje förbindelse med dubbelrikets folk, skulle 

kunna utses till ståthållare öfver de estländska slotten. På samma 

sätt fastslogs det uttryckligen, att lifländska rättst^dster endast 

kunde afgöras enligt instansordning: då konungen vistades 

i Polen, borde han för Öfrigt (i anslutning till en princip, som ge¬ 

nomgår hela aktstycket) utse en ställföreträdare att utöfva den 

hcigsta domsrätten. 

Det måste antagas, att konung Johan vid tiden för Kalmare- 

stadgars besegling hade beslutit sig att låta Sigismund afresa till 

Polen, och det var troligen i sammanhang därmed, som han inför 

den på Kalmar slott samlade adeln bjöd honom farväl med ett 

långt tal, som tyvärr icke finnes i behåll. I detta synes han hafva 

lagt ansvaret för det fattade beslutet på Sigismund och fritagit 

bade sig själf ocli andra; i hvarje fall kunde det i det följande 

aberopas af Erik Sparre som bevis för rådskretsens skuldlöshet.* 

Konungen synes vid samma tillfälle hafva följt sin son till skeppet, 

som skulle föra denne till Danzig — men i sista stund togo be¬ 

tänkligheterna ånyo öfverhanden, och beslutet refs upp.- — Det 

kom därefter till nya. säkert ganska häftiga förhandlingar mellan 

konungen och Lesniovolski, men om dessa är intet närmare be¬ 

kant. Lesniowolski tycktes icke kunna uträtta något, och han 

stod i begrepp att lämna Kalmar, icke utan missljmta och halft ho¬ 

tande utlåtelser ^ — då konungens sinnesstänming ånyo slog om, 

sa att han anmodade Lesniowolski att kvarstanna. 

Konungen bestämde sig definiti\'t för att låta Sigismund resa, 

men han ställde vid dennes sida nagra troniän, som måste taga an- 

^ Er. Sparres Minnesbok I, f. 74 v.: II. f. 66. 

* Er. Sparres förklaring af 7 juni 1390. 

* Er. Sparres Minnesbok II — 1 Ulspisningsrcgister, Slottsarh. förekommer 

uiulcr 5 sept. en post »till <le polska säiulebmlon pa resan », och samma dag lik¬ 

nande till Hcnr. Nvkvskia ocli Krister Klassan för resa »till Danske». 
• # 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DEN POI4TISKA KRISEN I POLEN 1587 »73 

svaret för att han från början icke, oerfaren som han var, skulle 

eftergifva något af sina och Sveriges intressen.' De ålades att icke 

blott från första stund bestämdt afvisa krafvet på Estlands afträ- 

dande, utan också fråntaga polackerna hvarje förhoppning på ett 

sådant förvärf i framtiden. Sigismund skulle hellre afstå från dub¬ 

belrikets krona än medgifva en förminsknii^ af den svenska sta¬ 

tens område. Däremot vore han villig att för sin del bekräfta den 

borgensförbindelse, som drottning Anna hade afgifvit, och att till 

dubbelriket afstå alla anspråk på arfvet efter drottning Bona, hvar- 

vid visserligen hans systers motsvarande rättskraf alltjämt måste 

häfdas. De svenska ombuden ålades vidare att höra sig för med 

de polska, om man ämnade lägga några hinder i vägen för Sigis¬ 

mund, då denne af någon anledning kunde vilja återvända till Sve¬ 

rige. De borde slutligen söka ut\’erka, att Sigismund efter eget 

godtfiimande fii^e bestämma styrkan af den svenska lifvakt, som 

han kunde Önska äga, och att han fii^e behålla hos sig en eller an¬ 

nan svensk rådsherre och ett antal svenska hofmän, hvilka dock 

icke sktille tillåta sig någon inblandning i p>olska angelägenheter. 

— Konung Johans mening var, att Sigismund skulle vända om till 

Sverige, om han icke vid eden på valfördraget finge lämna arti¬ 

keln om Lifland å sido, och Lesniowolski måste före afresan gifva 

en försäkran, att man från polsk sida icke skulle söka kränka han.s 

handlingsfrihet i detta afseende.* Till yttermera visso ansåg sig 

konui^ Johan strax efter Sigismunds afresa böra genom särskilda 

bref till drottnii^ Anna och dubbelrikets ständer inskärpa, huru¬ 

som hans ombud vid valriksdagen alldeles saknat fullmakt att upp- 

gifva Sveriges lifländska besittningar.® 

Om Erik Sparres och öfriga rådsherrars roll under förhand¬ 

lingarnas sista skede är icke mycket bekant; konimg Johan beskyll¬ 

de dem visserligen i det följande för att ifrigt hafva verkat för Si¬ 

gismunds afresa och »därtill hafva brukat både munkar och präs¬ 

ter. Erik Sparre gjorde däremot för sin personliga del gällande, 

att saken vid hans ankomst redan varit afgjord: skeppet, som skulle 

^ Instruktionen, dat. Kalmar 12 sept. 1387 i Er. Sparres ]^tinncsbok II, i. 

119. 'jfr Inveni. under samma dato. 

’ Er. Sparres Minnesbok n. f. X19. 

’ Inveni. under 15 sept. 1387. 

* Konung Joban anklagelsepunkter af ur 1390. 
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föra Sigismund öfver, hade legat redo, och man hade börjat inlasta 

*mat och tingest. Detta må vara obestridligt, men synpimkten 

är naturligtv’is mycket ytlig; i själfva verket anlände »Sparre midt 

under den kritiska tiden, och det är knappast tänkbart, att han 

icke skulle hafva påverkat afgörandet. Han hade närmast ansva¬ 

ret för valfördragets tillkomst, och han hade liksom Lesniowolski 

intresse af att framställa det som fördelaktigt från svensk synpunkt. 

Det framgår också af hans samtidiga uttalanden till sina vänner, 

att han beklagade konungens shäftiga tal» under förhandlingarna 

med Lesniowolski, hvar\'id också polackernas »inländska regemente* 

utsatts för högstdensammes kritik, och att han blef bekymrad vid 

tanken på att sådant skulle kunna göra polackerna tvehågsne.* 

Dpn 12 sept. (g. st.) 1587 inskeppade sig Sigismund och hans 

syster i Kalmar för att anträda resan till Danzig; i deras sällskap 

märktes utom Lesniowolski flere svenska herrar, grefve Erik Brahe 

och Erik Sparre, Ture Bielke, Gustaf Banér, grefvama Karl och 

Mauritz Sture och grefve Axel lyejonhufvud, Mauritz Grip samt 

sekreterarna Niklas Rask, Per Rasmusson och Johannes Tidichinni 

Bultius. Flere af de nämnda herrarna åtföljdes af sina gemåler, 

som slöto sig till prinsessan Annas uppvaktning; såsom en särskild 

grupp inom Sigismunds svit omtalas »hans kungliga nåds präster». 

Flottan, som ställdes under riksamiralen Klas Klemmings befäl, 

bestod af åtminstone 17 fartyg, och på dessa fanns plats också 

för en eskort af 400 knektar under Erik Bertelssons befäl.* Den 

19/29 sept. hade denna flotta hunnit till Weichselmiindes redd. 

‘ Kr. Sparres Minnesbok I, f. 76 v. Handl. för. Skand. hist. VII (Stock- 

liohii 1S19). s. 75. — Sparres uppgift om inlastandet af »mat och tiugest» be¬ 

kräftas af Hofförtäringsräkeiisk.. Slottsark., som frän 5 ^pt. upptaga en post 

»Till Svanen, Leyon. Xorrbottensbarken, Kenen etc. • 

* Handl. tor, ShamL hist., VII, s. 64 ff. — Er. Sparre t. Hogensch. Bielke, 

Kalmar 11 sept. 1387: t. Per Brahe (tydligen samma dag). Kouc. Er. Sparres 

saml. Jfr AUL^JVIST I, s. loi, u. 1. 

^ Förteckning of ver skepp och passagerare bland Handl. konungavalet 

f l\>lcn JJ1S7. Den är försedd med en anteckning af s<*kretcraren Sven Elofssou: 

»Quanti, queeso, coustiterit coroiuv Suecia? classis hivc cum uni verso comitatuT Mul- 

tum sane!» — Det angifna antalet skepp stämmer rätt väl med skeppsgårds- 

liandlingarnas vittnesbörd. Zktti:rsti:n, Svenska (lotfan.^i historia aren is22—1634 

(Stockholm 1890), s. 436. ■— Jfr MKSSUMrs, Scondia lUnstrata, VII, s. 86; XV, 

s. 148 och HElUKSSTlciN. s. 273. — Sigismund erhöll vid afresan en stor summa 

i försträckning af fadern. Hans kvitto under o sept. 13S7 i BK. 
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f)ch Sigismund stod färdig att beträda det polska rikets mark — 

men han gjorde det icke omedelbart. 

Efter sin ankomst till redden utanför VVeichselmunde mottog 

Sigismund genom en deputation från Danzig stadens lyckönsk¬ 

ningar och inbjöds att landstiga.* Men Erik Sparre förklarade i 

Sigismunds namn, att detta icke kunde komma i fråga, förr än öf- 

\ erenskommelse träffats med de polska ständernas ombud. Då 

följande natt en storm uppstod, som särskildt plågade prinsessan 

Anna, sändes sekreteraren Johannes Tidichinni å riksamiralens 

vägnar till stadens myndigheter för att begära pass för flottan 

att löpa in i Danzigs hamn.* Sedan detta utan vidare beviljats, 

inseglade skeppen med undantag af de två största i hamnen, men 

utan att Sigismund därför landsteg (20/30 sept. 1587). 

P'öljande dag mottog Sigismund på sitt skepp de polska kom- 

iiiissariema och hälsades med ett tal af biskopen af Kujavien, 

Hieronim Rozrazewski. Denne inbjöd honom att begifva sig till 

det närbelägna klostret Oliva, som ständerna utsett till förhand¬ 

lingsort. Sigismund, som ömsevis använde latinskt och polskt 

språk, gaf ett förbindligt svar, men lät samtidigt förstå, att han 

icke kunde landstiga, innan förhandlingarna med kommissaiiema 

slutförts. Dessa måste finna sig häri, och följande dag (22 sept./ 

2 okt.) inleddes förhandlingarna genom underkanslem Albert Ba- 

ranowskis hemställan, att Sigismund skulle med ed bekräfta valför- 

^ Hufvudkällaii för framstäUningen är allt frän denna tid sekreteraren Nik¬ 

las Rasks utförliga berättelse »Acta inter Sacram Regiaiu M;tein Polonis et Lc- 

Katos Regni Polonis, primum in portu Gedanensi, deinde Gedaui, postmodum 

c tiam Cracovue inter eius M:tem et Ordines Regoi an te coronationem ». Polo- 

nica, Förhandlingar, I500:talet. Handskr. är icke alldeles fullständig; i texten 

hänvisas till bilagor A—O, men endast E—K finnas. Rasks författarskap in¬ 

tygas både af pikturen och af Er. Sparres bref t. riksråden af Sundby 25 no v. 

139^> (konc. Br. Sparres satnl.J — Delvis samma aktstycken som i anförda bi¬ 

lagor finner man i Er. Sparres Minnesbok II och bland Hogcnsch. Bielkes sam¬ 

lingar (UB Vps. E 13a). Äfven i sin oration i Reval 1589 uppehåller sig Sparre 

vid samma ämne, men meddelar intet nytt. — 1 StA XXIX:42 finnes 

ett diarium, behandlande händelserna närmast efter Sigismunds ankomst, men 

det har icke varit mig tillgängligt. 

■ Enligt HkidknsTEIN, s. 273. såg man från polsk sida med ovilja, att 

konungen tät begära pass icke af koinmissarierna. utan af staden — a subiccia 

ctvitaie. — Stadens lejdebref. clat. 30 .sept. {på tyska» i Kr. Sparres Minnesbok 

n. f. 120 
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draget; därvid framhöllos naturligtvis olägenheterna af hvarje 

dröjsmål. Sekreteraren Niklas Rask svarade i konimgens namn 

med en framställning,* som innehöll Sigismimds villkor för ett be¬ 

kräftande af valfördraget; i enlighet med konui^ Johans instruk¬ 

tion* berördes därvid både Estlands oafhändelighet, Sigismunds 

rätt att återvända till Sverige och önskvärdheten af att han finge 

behålla svenskar i sin omgifning. Baranowski mötte denna fram¬ 

ställning med en erinran, att redan valfördraget garanterade Si¬ 

gismunds rätt att besöka sitt arfland; man satte endast som villkor, 

att han skulle inhämta ständernas bifall och alltså icke som ko¬ 

nung Henrik på eget bevåg lämna riket, samt att han under ti¬ 

den icke skulle försumma dettas angelägenheter. Hvad åter an- 

ginge hans omgifning, hade man aldrig velat alldeles utestänga 

svenskarna; men visste själf: smos quisque diligit, och man kunde 

väl lida utländingar inom landet. Menii^en vore endast, att sven¬ 

skarna icke finge tränga sig till ämbeten och tjänster; valfördragets 

dithörande bestämmelser hade för öfrigt tillkommit af hänsyn till 

lågadeln, som gjorde anspråk på de lägre hoftjänstema. I fråga oiii 

Estland måste man hänvisa till valfördragets uttryckliga bestäm¬ 

melse och till de svenska sändebudens ord: vestra erit Livonia\ man 

måste därför bönfalla Sigismund att medgifva dess inkorporering 

med dubbelriket. Sigismund förklarade sig utan vidare anse denna 

deklaration tillfyllestgörande i hvad som rörde de båda förstnämnda 

punkterna, men i fråga om Estland måste han vidhålla sin ståiul- 

punkt, och han afböjde alla oresonliga fordringar. 

Frågan om Estland hade därmed äfven formelt afslöjat sig som 

den egentliga tvistepunkten, och de polska ombuden fingo använd¬ 

ning för all sin diplomatiska energi. Baranowski bad Sigismund 

att icke från början föiverka sina undersåtars tillgifvenhet och lät 

samtidigt förstå, att han för det lilla Estlands skull kunde gå miste 

om hela dubbelrikct. Till ytterligare påtryckning framträdde ock¬ 

så ett ombud för rikets meniga adel, Pawel Uchanski,® som natur¬ 

ligtvis i allo stödde senatorernas kraf. Fran svensk sida intog maii 

nu en länge förberedd position, som dock lätt kunde göras till före- 

‘ Er. Sparres Minncsljok II, f. 123 v. 

® Se of van s. 173. 

* Starost af Drohobyc, representant iör <\et ryska (rödryska) vojevodskapet 

i clen stora ständcrkonunissioneii. Dutnu. s. I5^. 
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mål för motpartens angrepp; man hänvisade till drottning Annas 

borgensförbindelse såsom en fullgod ersättnii^ för det tvifvelak- 

tiga löftet om Estlands afträdande. Sigismund förklarade sig vil¬ 

lig att bekräfta denna förbindelse med det af konung Johan betin¬ 

gade undantaget beträffande prinsessan Annas ägodelar, och han 

framställde detta erbjudande som ett påtagligt bevis på kärlek och 

N'ä1vilja gent emot dubbelriket. I sammanhang därmed lät Sparre 

genom sekreteraren Per Rasmusson delge motparten en längre 

framställning af de närmare omständigheter, som voro förknippade 

med den omtvistade utfästelsen.* Be polska kommissarierna inläto 

sig märkligt nog icke på frågan, om det Öfver hufvud kunde an¬ 

ses lillåtligt att liksom utväxla den svenska förbindelsen mot 

drottning Annas; de nöjde sig med att hänvisa till sina begrän¬ 

sade instruktioner och bådo samtidigt Sigismtmd att formulera 

ett medlingsförslag. Bå denne ställde sig afvisande, sökte de själfva 

en kompromiss — som dock i själfva verket alltjämt gaf uttryck 

åt deras gamla ståndpunkt: de föreslogo, att Sigismund skulle på 

vanlig^t sätt aflägga ed på valfördraget utan att därvid särskildt 

nämna artikeln om Estland; men edsformuläret innehöll dock en 

förpliktelse att hålla alla fördragets artiklar. Polackernas öfver- 

mmplingsförsök strandade på deras motparts vaksamhet, och de 

t\’ungos sålunda omsider till det betydelsefulla medgifvandet, att 

Sigismund vid edens afläggande skulle få genom en formlig exceptio 

ct protestatio undantaga Estlands afträdande från sina förpliktelser. 

Den 27 sept./7 okt. 1587 hölls i Olivas klosterkyrka en 

högtidlig gudstjänst, efter hvilken Sigismund skred till edens af- 

lä^ande i närvaro af de polska kommissarierna och hela menighe¬ 

ten. Reservationen i fråga om Estland kom icke blott till uttryck 

i edsformuläret; Sigismund afgaf en högtidlig förklaring i samma 

riktning, innan han framträdde till altaret.* Men den gamla tvis- 

' N. Rasks »Acta*. — Denna framställning torde vara identisk ined den 

i Er. Sparres och Er. Brahes namn afgifna. som läses i den förres Minnesbok 

II. f. 121 V. 

* För öfrigt begagnade biskopen af Kujavien tillfället att i klerus’ namn 

protestera mot den pnnkt, som bekräftade 1573 års religionsfrcd, inedau äter 

Stanislaw Przjjemaki häfdade dissidenternas motsatta ståndpunkt. HkidIvN- 

s. 273. — Eden (på latin) finnes som BH. E. till N. Rasks »Actai Hr. 

Sparres Minnesbok II, f, 126 och naturligtvis också i andra afskrifter. — Jfr 

MKssKNirs, Scondia Illttsirata, VII, s. SH. 

Göteb. Högsk. Arsskr. XX: 2 j * 
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ten refs upp, då det efter Sigismunds int^ i Danzig (aSsept.) blef 

fråga om att i skrift kungöra edsafläggelsen. Konungen utsattes 

ånyo för en våldsam påtryckning: de polska kommissarierna be¬ 

gärde, att reser\'ationen, hvars rätt^iltighet de erkände, enligt 

påstådd häfd skulle länmas alldeles å sido i bekräftelsebrefvets 

edsformel, och de återkommo därvid till sitt gamla argument, att 

konungen icke från början borde förverka undersåtarnas tillgif- 

venhet; och hur begärlig vore icke för Maximilian hvarje möjlig¬ 

het att mot rivalen upphetsa mutabile vulgus! Från svensk sida 

måste man ana svek bakom detta förslag, och man satte alltjämt 

hårdt mot hårdt i den diplomatiska kraftmätningen: då polackerna 

till stöd för sitt kraf företedde tidigare polska konui^ars bekräf- 

telsebref, kunde man påpeka, att konung Henrik i själfva verket 

inlagt en reser\’ation i fråga om tolkningen af en \iss klausul i eds- 

formuläret.‘ Sigismund förnyade också sin reser\'ation vid den 

nya högtidliga ceromoni, som ägde rum i stadens Dominikanerkyrka 

(i/ii okt. 1587);’ han mottog vid detta tillfälle själfva decretum 

electionis, och han fick därvid höra Baranowski vältaligt utveckla 

det konstitutionella polska konungadömets företräden liksom ock 

en polsk konungs krigiska uppgifter.’ Det föll på Erik Sparres 

lott att besvara detta vältalighetsprof och där\dd tolka den högtid¬ 

liga stundens förhoppningar: sgratulamur igitur vohis, gratula- 

mur vicissim ct nohis et vobis tantorum regnorum coniunctioncm-, 

jrtiimini citm gaudio rege vestro clccto ad mulios annos, ita tamcn ne 

nos eius suavitate atä preescntia careamus. >* 

Förhandlingarna i Kalmar och vid Danzig hade så dragit ut 

pa tiden, att kröningen måste uppskjutas; man talade icke längre 

omden 18 okt.,® utan utsatte den i stället till den ii nov. (n. st.) Un¬ 

derrättelse härom sändes jämte Sigismunds bekräftelsebref till de 

1 Keservatiuuen rörde folkets rätt att besvara föriattningsbrott fråa konung* 

ens sida med uppsägande af tro och lydnad. Jfr Volumina Legum U, s. 134 f. 

* Kr. Sparres Miunesbok II, f. 120 v. »Protestatio Sigismund!.. *, Danzig 

11 okt. 15^7, bland l\'lontcu, I'örhaudl. 1302 — i(>oo. Reservationen upprepades 

till yttermera visso inför notarius publieus Jacob Mottzan i Danzig och läses i 

denna form ib , f, 127 v. 

^ Hr.iOKNSTKiN', s- 274. Ht. Sparres Minnesbok II, f. 127. Talet finnes som 

bil. H till Rasks »Acta» samt bland i^oinuica. Förhandi. 13O2—lOoo. 

* Bil. K till Rasks »Acta». 

^ 8e s. 130. 
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polska Ständerna, som redan flyttat sina öfverläggningar från 

Wislica till Krakov,* men dessa ansågo ytterligare uppskof nödigt 

med särskild häns5m till littavema och utsatte med ett öppet 

bref kröningen till den 15 nov.* 

Sigismund med sitt talrika följe bröt upp från Danzig den 

20 okt-, anlände till Thom den 26 okt. och fortsatte två dagar 

senare till Piotrkow, där han hade sitt första möte med drott¬ 

ning Anna och kom att stanna en längre tid.* Man blef allt 

mindre säker för ett plötsligt öfverfall af någon fientlig ströfkår, 

och det gällde för Sigismund att hafva en tillräckligt stark eskort. 

Oafsedt sin medföljande svenska lifvakt mottog han efter hand 

smärre förstärkningar; både drottning Anna, Opalinski, Kam- 

kowski och andra sände eller tillförde honom trupper, och från 

närliggande vojevodskap inställde sig småningom adelsuppbådet 

i större eller mindre skaror, men man efterlyste dock från svensk 

sida de 4,000 man, som polackerna talat om i Danzig.* Det 

visade sig snart, att farhågorna icke voro alldeles obefogade: 

Maximilian hade i själfva verket utsändt en ströfkår, polskt och 

tyskt folk under Krzysztof Zborowskis och Stanislaw Stadnickis 

befäl, som skulle försöka bortsnappa Sigismund på färden till 

Krakov. Den hemsökte på vägen ett par adelsgods, hvarvid sär- 

skildt Krzysztof Zborowski for vildt fram; Zamoyski fick på krö- 

ningsriksdagen tillfälle att indigneradt anspela på hur han plund¬ 

rat och skändat oskyldiga.* Osämja mellan befälhafvama för¬ 

dröjde expeditionen och splittrade dess krafter; man öfverrump- 

lade väl ett par smärre fientliga afdelningar och satte sig fast i 

Przedborz,* men anfallet på Piotrkow uteblef trots Stadnickis 

^ Se s. 164 f. 

* Brefvet, dat. Krakov 29 okt. 1587. är tryckt Vohimina lef^um II, s. 245. 

Budskapet från Sigismund hade kommit föregående dag. 

* LENCnich. Gesch. der Preuss. Lande. . . [X587—1605], s. 28. Nuntiatur- 

herichte II, s. 139. — Enligt HeidENSTEIn, s. 274 skulle Sigismund ett par dagar 

före afresan från Danzig hafva mottagit konung Johans befallning att ovillkorligen 

återvända. Denna befallning skulle senare hafva upprepats i ännu strängare 

fonn och budskapet härom hafva nått Sigismund i Korczyn {ib. s. 276). Dessa 

uppgifter, som naturligtvis från Heidenstein öfvergätt i den senare litteraturen, 

åro alldeles obestyrkta. 

* Heidenstein, s. 274; Bielski. s. 79; Girs, s. 12i. 

* WARSZEWiCKi (anon.). s. 57; Hkidknstkin, s. 272 f.; Bielski, s. 80 f. 

* C:a 40 km. sso. om Piotrkow. 
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brinnande stridslust, och ströfkåren återvände till Maximilians 

läger.’ Ryktet om fiendens närhet hade imder tiden bragt stäm¬ 

ningen i Piotrkow till panikens gräns; trupperna höUos dag och 

natt under vapen; i en utbruten vådeld spårade man genast ett 

förrädiskt anslag.’ Det storpolska adelsuppbådet synes alldeles 

hafva tappat besinningen, ehuru fienden försvann lika hastigt 

som han kommit; man erbjöd Sigismund penningar att lega trup¬ 

per, men vägrade att offra lif och blod för honom; man drog hem 

i täta skaror — ett ömkligt skådespel!’ Afven några senatorer 

föredrogo att som hederseskort åtfölja prinsessan Anna till hen¬ 

nes moster i Warszawa, men hos Sigismund stannade dock utom 

biskoparna* äfven Opalinski, Dulski och Olbracht Laski med sitt 

krigsfolk. Med hänsyn till sin militära svaghet ansåg man det 

omöjligt att forcera vägen åt söder; för att vilseleda fienden drog 

man sig tillbaka till Rawa och fortsatte sedan färden till Krakov 

i en väldig båge åt öster öfver Nowemiasto, Skrzynno, Sienno, 

vSandomierz, Pokrzywnice och Korczyn. Vid Korczyn, där man 

rastade några dagar, gick man öfver till Weichselns högra strand 

och hade sedan flodlinien som skydd mot fienden.’ — Från 

Maximilian, som sålunda icke gjorde något ytterligare försök att 

afskära medtäflaren från vägen till Krakov, hade Sigismund i 

' Waks/1-;\vicki (anon ), s. 58 f.; HlilDENSTEIS, s. 274 f.; Nuntiaturberichtr 

II. s. T39 f. 

’ Vtom nyss cit. källor: (»IKS (s. som synes hafva axis'ändt någon 

svensk relation. 

* IlBinENSTiiiN, s. 274 {.; BlKl.sKi, s. 80. Enligt den senare skall Sigis- 

mutxl i egen person hafva sokt fönnA adeln att utfölja sig. 

* SiKNlAWSKis reflexion (s. 88) i sammanhang med detta faktum: »dafiir 

i st Sigismund scin I-eheii lang von der (»eistlichkeit bccinfliisst geblieben » är mer 

dunkel än öfvertygande. 

^ Alt Sigismund tog vägen öfver Nowemiasto. Skrzynno och S^indomir 

fraingar af \’etera fn^inuwt^nta Poloui^p tt . . (ed. A. TUKINER)!!!. Rom 

18O3, s 9 ff. Att han den 13 nov. var i Sienno ( »Szenna ») framgår af Sigismunds 

bref t, kon. Johan af Korczyn (»Nyestad vid Nijdba»), odat. fragm. bland HandL 

anp. konuftgavalct i Poleu 1 detta omtalar han vidare, att han måst »dragé 

något till kroks» pa vägen till Krakov. att han hvilat i Korczyn »för footfolkes 

och bestemes skuld » oi h att han pa vägen därifrån alltid skall hafva »strömeu 

emellcn oss och fiemlcn. sa att dher han än wille. icke skall kuiine komme till 

oss; är och elliest på den wägen nogh i förradh till att underhollc krigafolket medh, 

huilket doch pa denne siden ullien tvifucl skulle tryte. • — Jfr också GlRS, 

SS. 122. 124. 
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Piotrkow mottagit ett bref, som han också besvarade; hvardera 

parten häfdade därvid själfklart sitt val som det enda rättmä¬ 

tiga.‘ I Korczyn erhöll Sigismund det hugnesamma budskapet 

från Zamoyski, att Maximilian riktat ett förtvifladt anfall mot 

Krakov — men utan fran^ång. 

Den österrikiske pretendenten hade väl förstått betydelsen 

af att handla snabbt och målmedvetet, ehuru hans resurser skulle 

\nsa sig alltför knappa i det af görande ögonblicket; det gick all¬ 

tid trögt att samla det habsburgska huset till beslutsam hand¬ 

ling, och det var tämligen tröstlöst att vänta på det tysk-romer¬ 

ska rikets hjälp. Men det var en gifven fördel för Maximilian, 

att valfördraget för hans del icke medförde några besvärliga för¬ 

handlingar jämförliga med dem, som uppehöllo hans rival i Kal¬ 

mar, vid Danzig och till sist i Krakov. Två dagar innan Sigis¬ 

mund anländt till Weichselmiinde (27 sept.) hade han i Olmiitz 

mottagit decretum electionis af den visserligen rätt anspråkslösa 

beskickning, som hans valmenighet dit affärdat; och han kunde 

sedan skrifva till kejsaren: alea jacta sit* Det gällde emeller¬ 

tid att hafva tillräckligt med penningmedel och trupper till för¬ 

fogande, och i dessa afseenden kom det att brista honom.* Den 

spanske konungen lofvade visserligen en stor penningsumma, men 

växeln blef icke inlöst i tid, och den påfliga kurian var icke lika 

gifmild. De tyska kurfurstarna och furstarna ansågo sig hafva 

uppfyllt all rättfärdighet, när de inom sina territorier förbjudit 

\-ärfniugar för Sigismunds räkning; enstaka längre gående erbju¬ 

danden från Tyskland och Italien fingo ingen praktisk betydelse.* 

Det österrikiska huset blef i hufvudsak hänvisadt till sina egna 

^ \untuäufberickte II, s. lIi. — Hos OkeOukiu Lhti, L^histoirc de la vie 

du Pape Sixte V (Paris 1702), s. 130, finner man en skäligeu utsmyckad, obestyrkt 

sikildring af omständigheterna vid brefvets öfverlämnandc; den återgår hos ])ai«1n 

III: i. s tH\. ~ Maximilians bref och Sigismunds svar af 7 nov. 15S7 refereras i 

hr l^olonica eUetione. . . (f. B. 3). Det senare finnes jäintc en Piotrkow 8 nov. 

daterad instruktion för Sigismunds sändebud till Maximilian bland Kxtranea, 

Polen. Handl. 1379—99. 

* Nuntioturberichte 11. as. XLV f., 98. M.ayicr. s. 73 ff. Jfr för det följande 

f>rkså BIELSKI. s. 70 ff. 

« MaYER, SS. 88 f. 

* Suntiaiufberichtc II, ss. xijv, xi.viii. Jfr s. 80 f 
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resurser, och kejsaren liksom ärkehertig Ferdinand* gjorde dock 

något för Maximilians intressen; utskrifningar i de olika arflanden 

företogos, ehuru med klent resultat, och penningmedel utanord- 

nades från Schlesiens fiscus. Den niähriska landtdagen ställde 

trupper till hans förfogande, den österrikiska beviljade penning¬ 

hjälp; biskopen af Olmiitz, den österrikiska valambassadens främste 

man, värfvade också krigsfolk;* men det blef inga rustningar i 

större stil, och man märker inga utomordentliga ansträngningar. 

Kejsarens försök att genom diplomatisk påtryckning i Danzig 

och öfriga preussiska städer förhindra Sigismunds landstigning 

och värfningar i Preussen var dömdt att misslyckas; motståndarna 

hade förekommit honom, och vid det kejserliga sändebudets an¬ 

komst till Danzig hade Sigismund redan börjat förhandlingarna 

med de polska kommissariema.* Alltför sent hänvände sig också 

kejsaren till konung Johan med ett bref, i hvilket han afrådde 

denne från att mottaga det orättmätiga valet för sonens räkning 

och särskildt hänvisade till att littavema hållit sig alldeles borta 

från det svenska partiet; det är visserligen möjligt, att denna hän¬ 

vändelse icke blef alldeles utan infl>*tande på konung Johans 

.stämningar efter afgörandet.^ Utan större intresse äro de ömse¬ 

sidiga påtryckningsförsök, som kejsaren och Sigismund något se¬ 

nare gjorde; de diametralt motsatta ståndpunkterna omöjliggjorde 

hvarje verklig förhandling.^ 

Maximilian synes, då han bröt upp mot den polska gränsen, 

hafva haft omkring 6,000 man under sina fanor,* och han kunde 

räkna på betydande förstärkningar af sina polska anhängare. 

Han beslöt att rikta sitt anlopp mot själfva kröningsstaden Kra- 

kov, ehuru hans littaviska vänner liksom Krzysztof Warszewicki 

rädt honom att hellre \ända sig mot Storpolen och låta kröna 

^ Dcntic skulle visserligen bafva gjort mera, om Maximilian kttit förmu sig 

att skaffa hans son successionen som tysk ordensmästare. Jfr ofvan s. 54. Nuntia- 

turbi richte II, s. 125. 

^ i^untiaturbcrichte II. ss. XIA’, xnviii. Ma Yli K, s. 77 u. 

*. Nuntiatufbertchte II, ss. XI.I, XMll f. 104 ff. 

^ Suutiatnrbrrichte l\. s. loS ff. Jfr ss. xxxix f., xi.iu, xi,viu. 

' Ib.. SS. U, 131 ff. 

• M.ayhr, s. 67; III;IlOiNSTElN, s. zh^)', SHntialurbcfichtc II, ss. loi n. 5, 

120. 1 .Wi.r zi ttun^ von dvr uahl JfS mivtn in Voh n. . . J5S7 uppges 

styrkan bfverdrifvet till iN,(kk) mnn. 
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sig i ärkebiskopsstaden Gnesen.^ Hans väg gick öfver Troppau, 
Ratibor och Beuthen,* där han öfverskred Polens gräns (10 okt.) 
för att sex dagar senare stå utanför Krakov; tåget hade i själfva 
verket gått alltför hastigt, ty han hade måst lämna ett par be¬ 
fästa platser bakom sig i fiendens våld. Hans här hade för¬ 
stärkts med omkring 6,000 man polska trupper, som Zborowski- 
ema, Spytek Jordan och andra tillfört honom, och han var Za- 
moyski långt öfverl^sen i truppstyrka. Men han saknade artil¬ 
leri och kunde icke besluta sig för att omedelbart angripa sta¬ 
den, hvars befästningar förstärkts af Zamoyski. Med dröjsmål 
var dock intet vimnet: provianteringen beredde stora s^^årigheter, 
ty hetmanen hade i försvarssyfte hänsynslöst låtit härja trakten 
kring staden, och Maximilians förbindelse med Schlesien var stän¬ 
digt hotad. Men han väntade å andra sidan, att Gorka skulle 
tillföra honom artilleri och nya förstärkningar,* och han afvak- 
tade hoppfullt littavemas definitiva ställningstagande. Han slog 
tills vidare läger i Mogila (öster om Krakov) och inlät sig i frukt¬ 
lösa förhandlingar med Zamoyski och stadens myndigheter. Hans 
ställning blef icke starkare därigenom att hans val bekräftades 
af en till Mogila utskrifven riksförsamling, som i själfva verket 
kom att besökas blott af ett fåtal bland hans polska anhängare.’ 
Medan han sålunda låg tämligen sysslolös i Mogila, närmade sig 
hans rival allt mer kröningsstaden; för Maximilian måste det 
därför gälla att ändtligen handla. Provianteringsbekymren, kon- 
dottieremas ständiga rop på sold och ankomsten af Gorkas trup¬ 
per med det efterlängtade artilleriet*^ synas för öfrigt hafva sam¬ 
verkat till Maximilians beslut att omsider söka ett afgörande; 
han bröt upp från Mogila och angrep Krakov den 23—24 noveni- 

> Warszewicki (anon.), s. 51; WiERZBOWSKI, Krzyszlof liarszewic/u. 

SS. 117. 301. — För det följande: NuHtiaiurberichte II. s. .xi.vii ff ; HliluiiNSTlii.N, 

9. 2(x) ff; Mayer, s. 91 f£., Warszewicki (anon.) s. 53 ff, 

* Att ban ursprungligen tänkt sig den sydligare vägen öfver I’less fraingar 

af Sunliaturberickte II, ss. 98, loi, 115 liksom ock af det 25 sept. dateraxle 

bref. som utgör flygskriften Newe zeitung von der tvahl des neuen KOniges in l’o- 

len. . . is8j. 

* Nuniiaturberichte U, s. 124 f. 

* Warszewicki (anon.), s. 55: M.wkk, .s. ioS. 

* Denne hade från Storpolen tagit vägen genom Sehlesicii i Maximilians spar. 

HKn)KN.‘5TEIN. S. 275. 
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ber. Hans trupper lyckades med hjälp af förrädare bland bor- 

gerskapet tränga in i förstaden Garbarze, men deras kraft bröts 

under striden på gator och förskansningar, och ehuru kraftmät¬ 

ningens utgång icke kom att betyda någon katastrof för hans 

vapen, led han svåra förluster i folk och förråd och ansåg klo¬ 

kast att draga sig tillbaka från Krakov.^ Själf synes han genast 

hafva velat draga sig tillbaka till den schlesiska gränsen, men 

hans polska rådgifvare ville ånyo vädja till vapenlyckan. Till 

en början drog man sig undan rakt åt norr till Miechow, troli¬ 

gen närmast för att söka förbindelse med Storpolen, där Gorka 

hade sina största resurser. Men de tyska legotrupperna höjde 

anyo knotande ropet på sold och blefvo så svårhandterliga, att 

ett återtåg till den schlesiska gränsen framstod som den enda 

utvägen; från den 15 december blef sålunda Krzepice Maximilians 

hufvudkvarter. Där ämnade han småningom draga till sig för¬ 

stärkningar; för tillfället hade han lämnat sin rival vägen till 

Krakov öppen.* 

Sigismund höll i själfva verket den 29 nov./9 dec. sitt in¬ 

tag i kröningsstaden, som med personligt deltagande af Zamoyski 

blifvit festligt smyckad; man såg troféer från den nyss utkäm- 

])ade striden och triumfbågar med de jagelloniska härskarnas 

» W.ARSzr.wiCKI (anon ). s. f>o ff.; BIFXSKI, s. 77 £.; HEIDHNSTEIX, s. 27O: 

Mayicr, s- ioo ff. Jfr (»IRS, s. 122 f.; Sobikski, Sshice historyczne, 30 ff. I 

sitt cit. hrof t konuog Johan omtalar Sigismund striden; hans källa är ett bref 

fräu Xanioyski. Det beter, att Maximilian »seden han förnam oss ware förhanden, 

liafuer welet för ähn wij skulle komme närincrc förraske förstädeme. som Cant- 

zcleren hafuer latid beskantze. mciiendes therigenom att fränuuic sitt företa- 

gende emoot .stelfue staden, aldeii stund honom war fört röstning gifuin af een 

lioop Tyske säiiiskemakere, som der inne iKxlde, the t her willc på en läglig platz 

lönligen fordre lians folk utheii fare in. som och någorledcs skedde, men thet lyc- 

ke<k.s honom intet, uthan blef strax ufslagen af wårt folk och miste i stormen 

wid pass tutusciulli man och till b store nch små kopparstycken sampt ecu heel 

hoop wagnskytt, lod och krut; blef och uthfolgd ett gott stycke ifrån förstaden 

in emot sitt läger med hugg och slagh. . . Nu hafwe wij af wissc kundskaper fåt 

wetc, att han icke wäl skal ware tillfrid/. ine<l do Sborofskicr, som honom med de- 

res falske löfte hafue dijt fört. Der wanker och i hans läger cn swår blodsot. 

tUer af niåugc dagligen blifwe döde. sasom och elliest een stoor hoop af hans 

folk förlöpc för <\cn iiödli de lijde pa fctalic och af winteren, sotn här nu täme- 

lig stark är. » 

* \VARs/.i:\vrcKi (anon ). s. <}.\ ff.; Mayi:k. s. 112 ff,; ynntiaturherichtc 

II, S, I.VII. 
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och konung Stefans bilder. Det saknade icke sin djupa bety¬ 

delse, att också den senares minne därvid glorifierades i de latinska 

hofpoetemas strofer, som lästes vid porträtten; Zamoyskis store 

gynnare, den af Zborowskiema så bittert hatade, framställdes 

som ett föredöme för Sigismund i krigiska och fredliga idrotter; 

hans eröfringar i Ryssland voro icke glömda.* 

Förhandlingarna om valfördraget upptogos den 8/18 dec.,* 

och Sigismund ställdes därvid från början ånyo inför det polska 

krafvet, att han skulle bekräfta också punkten om l^iflands af- 

trädande; Erik Sparre fick ånyo användning för sitt diploma¬ 

tiska och juridiska skarpsinne. Från svensk sida satte man från 

början hårdt mot hårdt.* Sigismund hänvisade till sina tidigare 

reser\’ationer och anhöll, att det redan afvisade krafvet icke vi- 

^ Mottaguingsceremoniema skildras i en samtida polsk ströskrift (se SiBNi* 

AWSKI, s. 89 n. 33), hvars väsentliga innehåll tydligen är upptaget i De Polo- 

nua eUctione. . . (1388 års utvidgade uppl., f. B 4). Den senare äter ligger till 

grund för framställningen hos Chytr^us och hos GiKS, s. 124 ff. Jfr också 

HEiDENSTEiN, s. 276 f.; Warszewicki (anon.), s. 67; BiELSKi. s. 82. — 

Mottagandet skildras också af Er. Sparre i hans bref t. konung Johan af Kra- 

kov 18 dec. (g. st.) 1387 (kop. Polonica, Förbandi. 1362—1600). Det heter bland 

annat, att »seden Hans Ko. Mtt. war inkåmmen i staden, blef H. Ko. Mtt. 

först beledsagad i Sancti Floriani Kyrke och der af Cardinalen fiathori tillbör¬ 

ligen undfången och för segerwinningen tackseyelse giordt; demäst igenom oågre 

triumphporter (äfwan för hwilke Hans Mttz förfäders och synnerligen af ded 

högloflige christelige ihogkämmelse Jagelloniske konungers belete och afconter* 

fej på ded prydeligeste udi deres konungzlige gamble klädeboned wore afmälede) 

beledsaged in i Slotakyrken och der sunged Te Deum laudamus etc. och så deden 

på slotedb. • 

* Hufvudkällan för det följande är alltjämt Kasks »Acta». som för öfrigt 

MESSEKirs (VU, s. 89) alltjämt synes hafva användt och som GiRS (s. 127 ff.) till 

god del ordagrant öfversatt. FRYXELE (IV. kap. 19) återger i sammandrag GlRS' 

t ram sta Ilning. Jfr ock WERWING I s. 76 f. Dateringarna t dessa »Acta» äro dock 

tydligen otillförlitliga. Jfr Bikang. Uppgifterna från polsk sida äro magra; 

HEIDENSTEIN, S. 278; WARSZEWICKI (anon). S. 67; KaSECKI. s. 79 f- Jfr 

uckså Mayer. s. Z2I {. 

* Er. Sparre skrifver t. Hogensch. Bielke, Krakov 8 dec. (g. si.) 1387 (UB. 

f'p5. (E 291): »Orsaken till wårt drögsniåål på reesen war wårt långe berådh i 

Swerige, för blockhused och i Dantzigk. fördy meden wij sadlade hade när en 

anneo blefwed ridende; til ded andre ^vår oförmögenhet. wij hafue doch intet 

haft. der wij hafue kunned ware nogon med tiU wilie. Och icke allén est ded, 

titen wij hafue och wared och ännu daglige äre mere nidske och .‘Sparsamme på 

gode ord än andre på peninger. Intelligenti satis dictum.» 
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dare skulle framställas, men från polsk sida gaf man icke med 

sig; vdssa medlemmar af senaten och landtbådskammaren utsågos 

att fullfölja förhandlii^ama med konungen i hans svenska råd- 

gifvares närvaro. Därvid erinrade Goslicki om de svenska sän¬ 

debudens löfte vid valriksdagen och upptog för öfrigt det kända 

argumentet, att Sverige lätt skulle kunna hålla sig skadeslöst för 

Lifland på Rysslands bekostnad. Sparre hade å sin sida upp¬ 

satt en vidl5dtig deduktion. som upplästes och i konungens namn 

öfverlämnades till de polska kommissarierna;* han framhöll i 

denna bland annat, att Sigismund trots sin arfsrätt till Sveriges 

krona var bunden af lag och edlig förpliktelse; Estlands afhän- 

dande skulle i Sverige rent af kunna framkalla ett uppror, som 

skulle hota både konung Johan och Sigismund såsom arfvinge till 

kronan; man borde af många skäl från polsk sida nöja sig med 

det andra alternativet, drottning Annas som borgen ställda egen¬ 

dom. De polska kommissarierna funno denna framställning ren¬ 

dels för skarp», ehuru de för tillfället icke sökte vederlägga den; 

de nöjde sig med att utbedja sig ett gunstigare svar. Då intet 

sådant ställdes i utsikt, lät stormarskalken Opalinski förstå, att 

konungens kröning därmed hade stött på ett svårt hinder; hvad 

skulle han nämligen vid kröningsceremonien kunna svara på landt- 

bådens fråga, om konungen bekräftat alla valfördragets villkor? 

Vid ett följande sammanträde, vid hvilket också Zamoyski var 

närvarande och förde ordet, fortsattes pressningen från polsk sida: 

kanslern vädjade med starka ord till konungens känsla af sin 

värdighet och till den sv^enska nationens hederskänsla; han sade 

sig i det längsta icke vilja tro, att svenskarna ville efterlikna 

de hedniska romarna, som bedragit främmande folk genom sina 

sändebuds mun, men sedan till ett slags försoning utlämnat dessa 

fängslade till de bedragna.* h'rån svensk sida afvisade man 

‘ Den läses i Er. Sparres Minnesbok II. f. 128 v. Sparre hade afsett deu 

för offentligheten och beklagade, att dess innehall endast koin till en trång krets. 

Ib., f. 132 V. 

• Rasks »Acta*; jfr MRSSKNIUS, VII, s. 89 och GIKS, s. 131. Det heter 

bland annat (hand.skr. är här skadad): »Ibi nominc omnium [ordinum] cancella* 

rius longa oratione eadem qua* die priorc (dixerat] repetiit. niaiore tamen eum 

acerbitate. ut diceret aliq[uas rajtiones ex ast ut ia tandem sibi quai^siisse, gentes 

vero fsepten]trionales numqam ea maeula laborasse. sed sincere et candide om¬ 

nia sem per egisse. • — Pä detta utfall syftar tydligen J^r. Sparre i sitt cit. b ref 
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dessa insinuationer och erinrade om de förbehåll, som Sigismund 

öppet och utan baktankar redan tidigare hade gjort. Då man 

för öfrigt hänvisade till Sparres nyss nämnda deduktion och upp¬ 

repade dess innehåll för Zamoyski, ansåg Goslicki lämpligt med¬ 

dela, att senaten funnit den ^nad att väcka den meniga szlach- 

tans ovilja mot Sigismund och därför icke delgifvit landtbåden 

densamma. Diskussionen fördes öfver till ett annat område, då 

Zamoyski i förbigående häfdade, att Sveriges krona i motsats 

till Polens icke ^de något rättsanspråk på Lifland; detta fram¬ 

kallade nämligen en besk erinran från svensk sida, att den lif- 

ländske mästarens fördrag med Polen aldrig bekräftats af själfve 

dontinus feudi, den romerske kejsaren; däremot hade denne upp¬ 

repade gånger låtit utgå maningar till konung Gustaf och hans 

efterträdare att taga sig an den olyckliga provinsen.* Zamoyski 

häfdade däremot, att det romerska rikets öfverhöghetsanspråk 

innebure en ren usurpation, medan däremot den polska kronan 

ägde urgamla rättsanspråk; det är intressant att finna honom i 

det sammanhanget åberopa språkliga indicier, släktskapen mellan 

baltiska och slaviska idiom.^ 

Under förhandlingarnas lopp hade hvardera parten allt mer till¬ 

spetsat sin ståndpimkt i den rättsfråga, som kräfde sin lösning: 

hvilken karakter ägde drottning Annas borgensförbindelse, sedd i 

sammanhang med sändebudens utfästelse angående Estland? Från 

svensk sida häfdade man, att denna utfästelse endast varit vill¬ 

korlig och alltså af helt annan art än valfördragets öfriga artik¬ 

lar, som icke utfylldes af några förbindelser motsvarande drott¬ 

ningens vaäimonium; det var enligt Erik Sparres utläggning fråga 

om två alternativ, hvartdera lika antagligt för polackerna. Za¬ 

moyski och hans medbröder åter uttryckte sin ståndpunkt i sat¬ 

t. Hogensch. Bielke af 8 dec. (i P. S. af i8 dec.): »Hvad Lifland tillkommer, ar de 

Påler så nar som tillförende; de hade achted att besvijke en annen, men så bafuer 

en Nordlending port dem ded, fauilked dem deste meer förtryter. > Vid dessa 

ord har herr Hogenschild i marginalen anmärkt: »Hvad Sparren berömmer sig 

af.» 

^ Liknande argument hade man redan tidigare an vänd t från svensk sida 

gent emot de polska anspråken på Lifland. Se t. ex. min uppsats •Johan III och 

Siefan Ba*ori år 1582$ (Hist. Tidskr. 1909), ss. 86. 102. 

^ Handskriften (Rasks »Acta») är här visserligen så skadad, att framslält- 

ningen blir fragmentarisk. 
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serna: vadintonium copulativum, non disiunctivum — duo vincula 

loriius ligant quant unuin\ det kunde förty icke vara tal om några 

alternativ, utan om en absolut förpliktelse för Sigismunds del. 

Så stod den ena tesen mot den andra; hvarje kompromiss tycktes 

^•ara utesluten. 

För att utöfva en ännu starkare påtryckning genomdrefvo 

polackerna, att den stora tvistefrs^an togs upp på ett gemen¬ 

samt sammanträde af kommg, senat och landtbåd, vid hvilket 

också de svenska rådgifvama voro närvarande. Zamoyski fram¬ 

trädde ånyo som tolk för de polska anspråken, med samma aigu- 

ment som tidigare, ehuru ännu skarpare i formuleringen; han ta¬ 

lade om heliga eder. som man tycktes vilja bryta, om bakslug 

vantolkning, som illa förlikte sig med nordbornas rykte för pålit¬ 

lighet och frimodighet, om faran för att konungen skulle mista 

undersåtarnas tillgifvenhet, och han slutade med den retoriska 

frågan, om Sigismund på romames sätt ville utlämna sina sände¬ 

bud oväpnade och fängslade. Det föll på Ture Bielkes lott att å 

konungens och sina medbröders vägnar besvara detta oerhörda 

utfall; han gjorde det med värdighet och utan öfverord. Han hän¬ 

visade som förut till Sigismunds konsekventa hållning allt från 

ankomsten till Weichselmiindes redd och förklarade, att denne 

hellre ville lämna Polen än handla mot ed och samvete; hvad 

sändebuden anginge, häftade vid dem ingen maeula astutia; 

det vore snarare motparten, som försökte obilliga tolkningskonster. 

Zamoyski tog ånyo ordet och förklarade, att konungen vid så¬ 

dant förhållande icke finge illa upptaga, om ständerna uppsade 

honom tro och lydnad och skrede till ett nytt val. Sigismunds 

svar blef detsamma som förut: han ville hellre lämna Polen än 

handla mot ed och samvete. Det hjälpte icke, att ständerna 

efter hållet enskildt sammanträde bådo honom ännu en gång öfver- 

väga saken. —- J^pänningen maste under dessa scener hafva varit 

stark å öm.se sidor, men inom de svenska rådsherramas krets 

Ilade man säkerligen varit beredd på denna sista påtryckning, 

och man ^■isstc, att Zamoyski och hans anhängare skulle riskera 

mycket hellre än ett nytt konungaval.' 

^ Man jilmföre V.t. Sparres uttalanden i det cit. brefvet t. Hogensch. Bielke 

af S dec.: »Om Lifland haftte dc ater nu biiibbed, men seden de see, ded kan icke 

ware, ded st<»rsie ileelen wel tilföretnle wist hafiicr. sa giörc de som de giöre i 
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Det blef i själfva verket redan följande dag tydligt, att båg¬ 

strängen icke skulle springa, så hårdt spänd den än varit; tonen 

från polsk sida blef försonligare, ehuru Zamoyski visserligen höll 

sig tillbaka; det försjwrdes för öfrigt, att man inom ständernas 

krets beklagat dennes förlöpnii^. Opalinski och Lesniowolski 

återupptogo förhandlingarna med Sigismund; de talade därvid 

visserligen alltjämt om Estland, men icke om något nytt konunga¬ 

val. Stormarskalken lät förstå, att om också det ouppfyllda 

löftet icke skulle stänga v^en för Sigismund till tronen, det i 

hvarje fall skulle åsamka honom svårigheter, en protest vid krö- 

ningsriksdagen, motspänstiga och skatte vägrande landtdagar; det 

vore därför bäst, om man från svensk sida kunde föreslå en kom¬ 

promiss. Då svaret löd, att man icke afvisade tanken på en 

sådan, men ville afvakta förslag från polsk sida, ingrep Lesnio¬ 

wolski, till synes efter ögonblickets inspiration, med det förlö¬ 

sande ordet: han framlade en formulering, enligt hvilken frågan 

om Estlands afträdande skulle uppskjutas till Sigismunds trontill¬ 

träde i Sverige.* Konungen och hans rådgifvare godkände utan 

långt betänkande denna utväg, men gjorde vissa ändringar i Les- 

niowolskis formulering; dessa synas vid första ögonkastet vara 

af rent formell art, men de afsågo i själfva verket att aflägsna 

allt, som kunde binda Sigismunds handlingsfrihet vid det slut¬ 

liga afgörandet.’ Därmed inleddes ett nytt stadium i förhand- 

Borgtuadien, late blifued. Wele dock Ujkvel eij förty ombäre Herren. Der de 

och framdeles wele pä deres rijksdager mere klanke pä Lifland. sä tiener ded till 

att hielpe kongen heden, när honom synes, ded de icke heller gieme giöre wele. • 

Sparre ser däri också en garanti för att Sigismund också »i annan mätte må niute 

konnngslig frijheet och herligheter, och i midlertidb kunne wij nest Guda hielp 

nogod komme till rätte med wäre saaker hoos Muscowitem. • 

^ »Quod attinet ad conditiooem Esthonise. impetravimus ab ordinibus regui. 

at differatur ad hoc tempos, cum regnum nostrum hsreditarium erit in potestatc 

et possessione nostra. Quo tempore promittimus acturos nos cum ordinibus regn i 

oostri, ut hoc negotium componatur habita ratione utriusque regni.» Frän 

svensk sida fann man uttrycket impetravimus stötande för konungens värdighet 

och misstänkte också, att uttrycket in poteslate skulle kunna misstolkas därhän, 

att Sigismund skulle sägas äga makt och myndighet att förfoga öfver Kstlan<l 

oberoende af ständerna. Däraf de i nästa not anförda ändringarna. 

^ >Quod attinet ad conditionem Esthonio* in Livonia. ita inter nos et ordincs 

regni Polonise et magni docatus Lithuanise conventum ost. ut differatur ad ilhnl 

texnpus, cum regnum nostrum baereditariuni Deo favente erit in nostra possc8.sionc. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



l<)0 HELGE ALMQUIST 

lingarna: från polsk sida sökte man naturligtvis insätta formler, 

som skulle kunna åberopas till förmån för det polska krafvet på 

Estland. Landtbåden synas hafva misstrott senaten och fram¬ 

ställde ett eget förslag, som med alltför naiv påtaglighet fullföljde 

ett sådant syfte; de önskade, att konungen skulle lofva ordna 

frågan tia ut Regno Polonia et Magno Ducatui Lithuania satisfiat.' 

Detta innebar en skärpning både gent emot Lesniowolskis ur¬ 

sprungliga förslag och gent emot en samtidigt af senaten fram¬ 

lagd formulering;* från svensk sida afvisade man också utan be¬ 

tänkande landtbådens framställning, och Ture Bielke och Gustaf 

Banér sändes till dessa med konungens förklaring, att han måste 

vidhålla sitt första ändringsförslag. Konungens fasta hållning 

liembar ånyo en seger: man medgaf ändtligen från polsk sida, att 

(len omstridda löftesformeln helt och hållet skulle strykas; det 

skulle alltså om den lifländska frågan blott heta, ut differatur ad 

id tcmpus, cum regnum nostrum Suecia successionc ad nos devol- 

vetur. Enighet härom vanns den 14/24 december, alltså på 

själfva julaftonen, och det beslöts samtidigt, att kröningen skulle 

äga rum söndagen den 17/27 december. Sigismund och hans 

rådgifvare ville förekomma hv^arje försök till öfverrumpling från 

polsk sida vid själfva kröningsceremonien, och de läto därför på 

förhand hos underkanslem efterhöra den definitiva formuleringen 

af kröningseden och af bekräftelsen på pacta conventa. Formule¬ 

ringen befanns i sak oförändrad, men svenskarnas misstänksam- 

liet vaknade dock; för att säkerställa konungens handlingsfrihet 

(|uo tempo re promittimus nos acturos cum ordinibus regni uostri patemi, ut hoc 

iicgotium componatur habita ratione utilitatis utriusque regni. > Ordet utilitatis 

hade man inskjutit med tanke därpå att Estlands afhandande aldrig kunde sägas 

vara Sverige till nytta, medan däremot drottning Annas borgen tillgodosåg dub¬ 

belrikets intressen. 

^ »Quod attinet ad conditionem de ea parte Estboniae in Livonia, quam 

Scrimus Rex Sueci® possidet, ita-conventum ost, ut differatur adidtempus, 

cum regnum nostrum ba^reditarium Suecia successioue ad nos devolvetur, quo 

tempore promittimus nos id ad fiticm perdueturos ita ut Regno Poloni^e et Magno 

Ducatui Lit. satisfiat.» 

* Handskr. är här skadad: ett par emendatioiicr ha därför gjorts. tQuod 

ad articulutn de Esthonia [in] Idvonia attinet, inter-ita conventum est. ut 

clifferat(ur ad] id tempus, cum regnum nostrum ha? red i t ar mm [Deo favente] erit 

in nostra posse.ssione, quo tempore nos promitt[imus id ad] finem esse perduc- 

turos ita ut utrique regno [satis|fiat >» 
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yrkade de på ett litet tillägg: det borde heta ut hoc negotium 

inUgrutn differatur ad id tempus, cum regnum nostrum Suecia suc- 

cessione ad nos devolvetur; ordet integrum skulle förebygga hvarje 

polsk misstolkning. Underkanslera kunde med visst skäl firma 

ändringsförslaget något sent väckt; man kunde knappast hinna 

sammankalla senat och landtbåd för dess dryftande, och kröningen 

kunde icke uppskjutas en vecka utan allvarlig olägenhet för Si- 

gismunds egna intressen. Men från svensk sida häfdades, att man 

i en sådan angel^enhet minst af allt finge förhasta sig; och det 

kom i själfva verket (den 16/26 dec.) till nya förhandlingar 

med ständernas deputerade; efter någon strid segrade därvid den 

svenska ståndpunkten. Så kunde då ändtligen Sigismund krönas 

])å utsatt dag (den 17/27 dec). under ärkebiskopens medverkan 

och alla häfdvunna ceremonier; hvarken drottning Anna eller 

den påflige nuntien voro emellertid närvarande.' Det är icke 

Otroligt, att stämningen vid kröningsfesten var något tryckt både 

med hänsyn till den pK)litiska situationens faror och under in¬ 

tryck af den långvariga trätan om Estland; i motståndarnas läger 

trodde man sig i hvarje fall veta, att kröningen gått af stapeln 

:ganz frigide und schlecht».^ 

Den nykrönte konungen och hans rådgifvare hade framför 

allt att taga ställning till frågan, hur Maximilian och hans an¬ 

hängare skulle kunna tvingas till underkastelse. Inom Zamoyskis 

och Opalinskis krets kände man väl till Maximilians svårigheter 

' Jfr NufUiMurberichte U s. Lli. Vetera monumenta Fohnia et LUktiania^ . . 

<ed. A. ThEINBR), 111, Rom 1863, s. ix f. GlRS* framställning (s. 136 f.) synes 

delvis vara hämtad frän någon förlorad svensk relation. — Ännu i kyrkan omedel¬ 

bart före kröningshögtidligheten kom det till en sammanstötning mellan disai- 

den ter och katoliker; de senare motsatte sig dissiden temas kraf. att konungen 

uttryckligen skulle svära på religionsfreden. Zamoyski och Opalinski uppträdde 

som medlare. Dissidentema satte sin vilja igenom. Vetera monumenta, s. ii f. 

Kr. Sparres cit. bref t. konung Johan af 18 dec.: »Der hafwer och ibland anned 

wared disputatz och oenigheet nogh om relligionsfrijheet för de ewangeliske 

på nägre dager och ändå til med pä twå tijmer tilgörende i kyrkien» för än ko¬ 

nungen undfick chronen; kom dogh omsijder dertil» att de Påweske nödgedes 

att unnc de andre frijheet och wilkor bredwtd sig. ded Kongen ocb måst lofwe 

och tilseye. och blef sä endrecht dem emcUen.» 

* Mayer, s. 122. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



192 HELGE ALMQUIST 

och öfverskattade ingalunda det habsbuigska husets resurser.' 

Man trodde sig kunna påstå, att kejsar Ferdinand, som dock 

härskade öfver ett osplittradt rike, aldrig förmått samla en här 

på 20,000 man i Ungem mot turkarna; Katzianers och Rogen- 

dorfs snöpliga fälttåg hade tillräckligt vittnat om hans maktlös¬ 

het.* Man var öfvertygad, att det tyska riket icke skulle verk¬ 

samt hjälpa det habsburgska huset, som af dess furstar betrak¬ 

tades närmast med hat och fruktan; man trodde sig veta, att 

protestanternas sympatier vid det senaste kejsarvalet varit för 

konungen af Danmark. Zamoyski fann det vara uppenbart, att 

kejsaren brutit freden med Polen, särskildt i och med det att 

Ivublowa öfverrumplats af Maximilians anhängare, som sedan 

dess behärskade Zipsområdet;* från polsk sida kunde man godt 

svara med ett infall i Schlesien.* Tills vidare nöjde man sig 

med att af kejsaren kräfva, att Lublowa åter utrymdes och att 

Maximilian återkallades från sin expedition;* en vägran att till¬ 

mötesgå dessa kraf kunde tydligen lätt medföra krigstillstånd mel¬ 

lan Polen och kejsaren. Frågan om Lublowa kunde tills vidare 

undanskjutas, men en snar uppgörelse med Maximilian var åtmin¬ 

stone i Zamoyskis ögon oundviklig. 

Zamoyski, som vid årsskiftet knappast hade mer än 7,000 

man under sina fanor, ville i hvarje fall hålla denna krigsmakt 

^ Det följande är hämtadt ur Btbl. Ossol. Lemberg 186. f. 4 (rådplägning 

dcti 30 dcc.) — Denna handskrift, som jag redan ofvan användt (se s. 21 n. 2). 

innehåller privata uppteckningar särskildt angående senatens förhandlingar under 

tiden 27 dcc. 13S7—5 dec. 1588, men också om andra politiska förhållanden 

En mängd bref äro infogade i framställningen. Den härrör tydligen från en stor- 

marskalken Opalinski närstående person, och uppfattningen bar däraf sin färg. 

Men oafsedt detta utgör den eo fullkomligt ovärderlig källa för kännedomen om 

Sigismunds första regeringstid. Jfr W. KETRZYNSKIS Katalog rehopis6w. .1. 

Ivcmbcrg 1881. s. 426. 

* Katzianers tåg mot Essek 1537 och Rogendorfs försök att taga Ofen 

1541. Vid detta senare tillfälle synes Ferdiuunds armé uppgått just till 20,000 

man, vid det tidigare till 24.000. Geschichte österreicks, IV, ss 50 

ff,, 76 ff. 

^ Oiii denna episod: Heidenstlin, s. 279; War.s/.ewicki (anoii.), s. (>7: 

Ma VER. s. 124. Jfr SoniiiSKi. Szkice historycznc, s. 40 f. 

* Zamoyski hade för öfrigt redan tidigare låtit kosacker och tatarer härja i 

Schlesicn. M.WEK, s. 98 f. 

* Kuntiaturbcnchtc II, s. M\Yl*:i<. s. 125. 
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samlad, men var för öfrigt tveksam, hur han skulle anlägga sin 

militäriska aktion. Det låg närmast till hands att förfölja Maxi¬ 

milian, trots hans stora försprång, men det var svårt att fram¬ 

släpa artilleri på de dåliga vägarna, och det var farligt att lämna 

Krakov' utan skydd. Zamoyski erinrade sig också, att konung 

Stefan ingalunda gått mot ryssarna i Difland, utan i stället vändt 

sig mot Polotsk och Velikija Luki för att låta fiendens eget 

land känna krigets börda, och han tänkte sig i analogi därmed 

möjligheten att plötsligt infalla i Schlesjen och bemäktiga sig 

några af dess fasta platser.* Men i jan. 1588 började Maximi¬ 

lian visa ny aktivitet; han lämnade Krzepice och satte sig i be¬ 

sittning af Wielun, hufvudorten i vojevodskai)et Sieradiens väst¬ 

ligaste, själfständigt förvaltade del. Han hade därmed för till¬ 

fället alldeles uppgifvit tanken på en stöt mot Krakov, men han 

kunde i stället hota centrala delar af Storpolen; ett rykte visste 

redan berätta, att han utsett lA)wicz till vinterkvarter.’ Zamoyski 

kunde icke vara blind för denna fara, och den ockuperade lands¬ 

ändans invånare bestormade honom dessutom med böner om hjälp; 

planen på ett infall i Schlesien måste under sådana förhållanden 

öfvergifvas. Med alla tillgängliga trupper bröt Zamoyski därför upp 

från Krakov för att om möjligt öfverrumpla och slå Maximilian;’ 

för att insöfva denne i säkerhet hade han långt förut spridt osanna 

rykten om sitt förehafvande. Men Maximilian, som särskildt af 

Krzysztof Warszewicki gjorts uppmärksam på den annalkande 

faran.* drog sig i sista stund undan öfver den sclilesiska gränsen 

till Pitschen (Byczyna); han väntade snar förstärkning, och han 

synes icke på allvar hafva tänkt sig möjligheten, att Zamoyski 

omedelbart skulle inkräkta på kejserligt territorium. Denne hyste 

emellertid, som ofvan visats, inga betänkligheter i sådant afse- 

ende, och händelserna ledde till en katastrof för Maximilian trots 

dennes i det afgörande ögonblicket mottagna förstärkningar. Ivn- 

' Bibi. O&sol. 186 usder dec. 1587. 

» HKIUKNSTEIN, 8. 279: BiRi.SKf, s. 83; Wars/.kwicki (amm ), s. 7<>; 

\xnitiaturberieMe 1I> sa. LXnr, 183. 

* s. 86 f. Om Zamoyskis fullmakt att behandla denne ooh hans 

aobaug som rikets fiender: Volumina Icgum II. s. 261. Om hans stridskrafter: 

Hkioenstkin s. 279. Redan i dec. hade han mottagit förstärkningar fran Sic- 

bonburgen under Bornemissas befäl. 

* Wakszkwick! (anon.), s. 71. 

G6tfh. HöQsk. Arsskf. XX: 2. 13 
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skildhetema i denna sammandrabbning vid Fitschen (den 24 ja¬ 

nuari 1588) kunna lämnas å sido;‘ resultatet var i hvarje fall, 

att Maximilians stridskrafter blefvo fullkomligt upprifna och att 

han själf med sina förnämsta anhängare, såsom Gorka, Czamkow- 

ski, Andrzej Zborowski och biskopen af Kiev, måste gifva sig 

fången. Han tillförsäkrades ståndsmessig behandling, och Za- 

moyski höll också detta löfte; han fördes närmast till Krasnystaw i 

landskapet Chelm, men man finner honom en månad senare som 

gäst under fastlagen på kanslerns närbelägna slott Zamosc. Hans 

segerrike motståndare gaf honom vid detta tillfälle det vitsordet, 

att han var satis ingeniosus, bette educalus, elegantissimis moribus, 

men därjämte levts ac amhitiosus’, i fångenskapen visade han en 

viss yttre glädtighet, utan att dock alldeles kunna dölja sina 

dystra tankar.* 

Medan Zamoyski kämpade till försvar för Sigismunds krona, 

hade kröningsriksdagen alltjämt pågått, och där kräfde ännu 

många frågor sin lösning i konungens råd eller på ständernas 

församling. Det gällde bland annat att fastställa det rättsliga 

förfarandet mot Maximilians anhängare, som dock icke öfv^er lag 

kunde behandlas som högförrädare i vanlig mening. Vid de ti¬ 

digare öfverläggningama härom hade den allt tydligare framträ¬ 

dande motsatsen mellan Opalinski och Zamoyski,* det svenska 

partiets båda mäktigaste dignitärer, kommit till uttryck. Den 

förre hade afrådt alltför stor stränghet, bland annat med hänsyn 

till den påfliga kurian, hvars intima förbindelser med Maximi¬ 

lians parti ju voro väl kända; och från konung Stefans kamp 

med det motspänstiga Danzig kunde man erinra sig, att allt¬ 

för hårda straffmandat mast återkallas. Då Opalinski för öf- 

rigt antydde, att partifejden till god del härrört af privata ini- 

micitia, tog Zamoyski mycket illa vid sig och gaf ett skarpt 

^ HKini:NSTi*:iN, s. 2i>o {,; Wars/f^wicki (anon,) s. 72 ff. Xuttfiatur- 

Ifcnchtc II SS. I.XIV f . Bn:usKl s. bj ff. Mayer, ss. 125 f., 3S0 ff. 

2 BiU- OsNol. s. 71. 123 febr 1588). — Jfr IIEIOEXSTEIX, s. 284; 

Mayf.k, s. 141. — Krzysztof /lx)ruwski var icke tiicfi bland fångarna: han hude 

kort förut rest suin MaNiinilians oiiiIhkI till dc italienska hofveii. Xunliaturbe- 

ric/ife II, s- I.Xlll. 

^ Se om (leras rivalitet I!rn>i:Nsri‘.lN\ s. 277. 
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svar; han frågade också, hvad man hade för garantier, att mot¬ 

ståndarna efter mild behandling skulle förhålla sig lugna.* Riks¬ 

dagsbeslutet kom i denna punkt* snarare att vara efter Zamoyskis 

än Opalinskis sinne, ehuru nåd propter bonum pacis utlofvades 

åt alla, som visserligen slutit sig till Maximilians parti, men hål¬ 

lit sig stilla och icke brutit landsfriden. Alla åter, som tagit 

aktiv del i partiets våldspolitik, skulle vara hemfallna under la¬ 

gen och åtalas inför konungens domstol, som i sammanhang där¬ 

med omorganiserades; åtta särskildt utsedda landtbåd skulle jämte 

åtta senatorer vara bisittare.* En särskild trohetsed skulle för 

öfrigt afkräfvas alla senatorer, staroster och länsinnehafvare i 

riket; denna bestämmelse var tydligen särskildt riktad mot neutra- 

listerna, som i det längsta tvekat att taga parti. — Å andra sidan 

glömde man icke dem, särskildt vojevodskapet Krakovs invånare, 

som oskyldigt lidit af det inbördes kriget och sett sina gods 

sköflade af vän och fiende; dessa skulle erhålla skadeersättning 

af de medel, som inflöto af de rebellerna drabbande godskonfiska- 

tionema.* Zamoyski tillförsäkrades ansvarsfrihet för alla sina 

åtgärder sedan Sigismunds val, och han erhöll dessutom en natio- 

nalbelöning för sina förtjänster om riket allt från konung Stefans 

ryska krig till dagen vnd Pitschen; han mottog som förlä- 

ning godsen Krzeszow och Zamech, som han dittills innehaft 

blott för lifstid och på afgift.* Fråga härom hade väckts af 

landtbåden redan den 31 dec., men en viss opposition hade dock 

gjorts i sparsamhetens namn, och det blef egendomligt nog Opa- 

linski, som genom sin påtiyckning afgjorde saken; han ville på 

detta sätt bana vägen för ett godt förhållande till kanslern.® — 

^ Bsbl. Omo\. 186. s. I. 

• tProcessus contra rebelles». l’olnwina Uf^uni II. s. 259. 

• Förfarandet mot majestätsförbrytare reformerades i analogi därmed (ib., 

s. 231). 

^ Volumitia U^um II, 5. 261. 

^ Ib., 5. 267 — Zamoyski ansag själf, att denna förbättring i förläningsvill- 

koren utgjerde en ringa ersättning för hans piTsonliga och pekuniära uppoffringar. 

Bibi. Oss^d. 186 under 23 febr. 1588. 

• Bibi. Ossol. 186 under 31 dec. 1587 och y> jan. 15SS. Opalinski äberopade 

som precedenser furst Ostrogskis helönantlc efter sc*gern öfver ryssarna vid Orszu 

1514 och hetmanen Tamowskis efter segern öfver Moldaii vid Oberlyn 1531 (ib. 

s 59). Jfr HEIDENSTEIN, s. 285. 
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I full öfvereusstänimelse med Zamoyskis önskemål erhöllo sam¬ 

tidigt Ajidrzej och Baltazar Batori polsk medborgarrätt, men 

den förre skulle dock vara utestängd från möjligheten att vinna 

Gnesens ärkestol och från hvarje befattning med konimgs nomi¬ 

nerande eller kröning.* Oafsedt dessa frågor, som stodo i direkt 

sammanhang med valkrisen,' utfördes vid riksdagen ett omfat¬ 

tande lagstiftningsarbete, hvars detaljer här må lämnas å sido; 

i den mån detta innebar förstärkt straffrättsligt skydd för per¬ 

sonlig säkerhet och egendom, kan det visserligen också sägas be- 

tingadt af de senaste månadernas erfarenheter. 

Kröningsriksdagen kom för öfrigt att medföra littavemas 

definitiva ajislutning till den segrande svenska kandidaturen. De 

hade i det längsta stått fast vid sin afvaktande hållning, ehuru 

de från moskovitisk sida alltjämt bearbetades i svenskfientlig rikt¬ 

ning: några, särskildt underkanslem I^o Sapieha, hade dock redan 

på ett tidigt stadium förklarat sig för Sigismund och manat sina 

landsmän att snarast möjligt erkänna denne.* De littaviska stän¬ 

dernas öfverläggningar på två riksmöten i Wilna (i nov. 1587). 

dit för öfrigt både Sigismund, drottning Anna och Maximilian sändt 

ombud, hade icke ledt till något afgörande beslut. De österri¬ 

kiskt sinnade, för hvilka kardinal Radziwill stod som främste ledare, 

hade väl haft öfvervikten, men samarbetet mellan dessa och Maxi¬ 

milian försvårades däraf att ix)stgången öfver Polen hotades af 

niotpartiet.* Radziwill lät icke förmå sig att ånyo nominera 

Maximilian; det maste ju bland annat göra ett starkt intr>’ck i 

Dittaven, att Sigismunds anhängare kommit i besittnii^ af både 

skattkammaren och de viktigaste städerna inom den polska riks- 

halfvan. Man beslöt i stället att till båda de utvalda konungarna 

affärda en beskickning som med bevarande af sträng neutralitet i 

* Vohtmiua lei*um II, s. — Ärkebiskopen hade deu 4 jan. 1588 talat för 

saken i sonaten, och Opalinskt hade stikXt honom och af ven föreslagit, att kardi¬ 

nal Batori lx>rde fa ett polskt biskopsstift. Rland dem. som opponerade sig, märk¬ 

tes Olbracht Laski. Bibi. Ossol. imder 4 jan. 

^ I>ct mä i korthet nämnas, att ocksä tvä af Xaiuoyskis militära medhjäl¬ 

pare, Jhrgcn Fareusbach och Trokop Pieniazek, erhöllo belöning i form af bekräf¬ 

telse pä förläDingar. iri:uw II. ». i08. 

^ Sapieha t. Krzy^/.lof Rad/iwill, Warszawa 22 sept. 1587, Archiwum 

'iomu l, s. zz. 

^ \*untiaittrf)erii'htc II. s. 
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formema skulle underställa deni littavenias olika fordringar och 

besvär; till något definiti\'t partitagande synas de icke hafva 

varit bemyndigade. Meningen var tydligen, att sändebuden skulle 

undersöka den politiska ställningen i Polen och att man från litta- 

\nskt håll var färdig att ansluta sig till den segrande kandidaturen, 

om segraren blott ginge de särskilda littaviska krafven till mötes. 

Bland dessa, som för öfrigt långt tidigare framställts, märktes icke 

blott de littaviska landsprivilegiemas bekräftande utan också er¬ 

känd andel i Liflands förv*altning.* 

Sändebuden, som anlände till Krakov den 8 jan. 1588, hade 

sedermera flera öfverläggningar med ett utskott af de polska stän¬ 

derna och förhandlade också med konungen; beträffande en af 

deras audienser omnämnes det särskildt, att inga polska, men väl 

några svenska herrar voro när\'arande. Utom den stora t\'iste- 

frågan om Liflands delning funnos också andra stötestenar, särskildt 

det littaviska krafvet på bekräftande af freden med Ryssland och 

frågan om konungens titel, i h\’ilken man önskade Littaven nämndt 

före Sverige.* Ehuru det inom sändebudens krets fanns några, 

som redan från början öppet slöto sig till Sigismund,® afvaktade 

majoriteten icke blott förhandlingarnas resultat, utan framför 

allt utgången af Zamoyskis härtåg mot Maximilian. Man skall 

genom särskilda ilbud hafva hållit sig underrättad om händelserna 

i fält; därigenom vann man möjlighet att under förhandlingarna 

riktigt afv'äga påtiy^ckningar och eftergifter.^ Innan ännu seger¬ 

budskapet från Pitschen kommit till polackernas öron, lyckades 

littavema afridnga dem ett löfte, att ena hälften af Lifland skulle 

komma under litta\’isk för\'altning, och äfven i fråga om freden 

med Ryssland och den kungliga titeln skaffade de sig nödiga garan¬ 

tier. Den 27 januari 1587 hyllades så Sigismund af sändebuden å 

det littaviska storfurstendömets vägnar, sedan han besvurit dess 

landsprivilegier och öfriga villkor.'^ Några timmar senare fick man 

^Ib.. SS. 134» 142. tOo n. 2. Om cn tidigare Uttavisk beskickning till de 

bida konuDgarDa: ib., s. 135 n. 2. — Vetera motumenta. . . (ed. A. TuKlNKR) III, 

s. 8. Jfr WaR8ZE^7CKI (anon.l, s. 55; HEIDENSTEin. s. 2S4. 

^ Afchiwum domu Sapieköw 1, s. 25 f. 

* Utom Leo Sapieha nämnas biskopen af Satnogitien. starosten af Samogitien 

och den inflytelserike kastellanen af Wilna Ostafi WoUowicz. 

♦ HEIDENSTEIN. S. 284. 

^ Scriptores reram Polonicaritfn VIII (Krakov s. 1S7 f. 
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i Krakov den första underrättelsen om Zamoyskis seger och Maxi¬ 

milians tillfåi^atagande; den littaviska diplomatien kunde oafsedt 

det allmänna segerjublet fira sin särskilda triumf! De polska 

ständerna åtrade sig visserligen och vägrade att intaga den i otid 

gjorda eftei^iften bland riksdagens konstitutioner; ännu på riks¬ 

dagens sista session (den 30 jan.) tvistade man hetsigt om denna 

fråga. Stormarskalken Opalinski lyckades medla en förlikning: 

någon formlig konstitution om Liflands delning kom icke till stånd, 

men i riksdagsrecessen intogs en bestämmelse om att konungen 

skulle sända särskilda kommissarier till denna provins i och för 

dess rättvisa uppdelning mellan de båda nationerna.* 

Det polska missnöjet med den odiplomatiska eftergiften kom 

till nytt uttryck, då en beskickning från den segerrika hären och 

dess fältherre följande dag hade företräde inför ständerna; en af 

dess medlemmar uttalade sig så skarpt om littavemas påstådda 

usurpation, att de littaviska herrarna denionstrati\'t aflägsnade 

sig.2 Och Zamoyski själf beklagade i det följande, att hans lands¬ 

män in rebus dubiis träffat ett dylikt afgörande; han hade klart 

för sig, att littavenia, om krigslyckan i stället gynnat Maximi¬ 

lian, skulle visat sig som injidi fratres och afsöndrat sig från det 

svenska partiet.^ 

Kröningsriksdagcn var slut — och Sigismund var till namnet 

och gagnet dubbelrikets krönte härskare, visserligen icke erkänd 

af det mäktiga habsburgska huset eller af den ryske tsaren, men 

med sin makt fast rotad i folket och stödd af Zamoyskis kraf¬ 

tiga hand. Hans angelägnaste värf var att anknyta intimare 

förbindelser med den påfliga kurian, som var den naturlige med¬ 

laren i den tillspetsade polsk-österrikiska konflikten; och i Rom 

skyndade man att gå honom till mötes genom att återkalla Kanni¬ 

bal af Kapua, som i så hög grad identifierat kyrkans och det habs¬ 

burgska husets intressen. Sigismund kunde därvid icke taga någon 

hänsyn till sin faders karakteristiska maningar, att han icke borde 

brådska med någon hänvändelse till påfven och att han i hvarje 

fall under det diplomatiska umgänget med denne borde undvika 

termen ohedieniia, som kunde ersättas med det mindre ödmjukt 

‘ hih\. Ossol. 186. s. 74 (untler jan. 1588). II. s. 270. 

^ Scrify/ores rt'rutn VIII, s. {. 

* Hibl. Ossul. i8r», s. 71 (uiuler 21 febr. 
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klingande obsequium} De polska riksämbetsniännen vakade helt 

säkert öfver att konungen i sådana fall icke följde direktiv, som 

gåfvos från Stockholm; men det må samtidigt framhållas, att då 

littavema (i jan. 1588) yrkade på afslutandet af en varaktig fred 

med Ryssland i stället för stilleståndet, detta försl^ väckte mot¬ 

stånd från polsk sida, emedan man ansåg sig böra behandla denna 

fråga i samförstånd med konung Johan.* 

I senaten hade man för öfrigt redan börjat Öfverlägga om 

frågor, som stodo i sammanhai^ med det nya konungadömets 

organisation och j^ttre former, om konungens residens och om 

hans rådkammares sammansättning. Man fann det skäligt, att 

drottning Anna liksom hans syster åtminstone tills vidare bodde 

tillsammans med honom, ehuru en och annan undrade, om det 

verkligen vore nyttigt för den unge fursten att ständigt hafva till¬ 

gång till muliehre consilium} Man kunde icke heller förbjuda 

])rinsessan Anna att på slottet hålla luthersk gudstjänst, och för¬ 

argelsen på ^nssa håll öfver slikt kätteri dämpades i hvarje fall 

(läraf, att det skedde i löndom.* På någon tid hör man för öfrigt 

icke talas om sammanstötningar mellan Sigismunds svenska om- 

gifning och den polska, men efter några månader hördes starka 

klagomål mot svenskarna från den polske stormarskalkens sida; han 

begärde att få draga dessa till ansvar, liksom han på konung 

Stefans tid gjort med de bråkiga ungrama.* Märkligare är, att 

ärkebiskopen redan i januari 1588 kunde uti)eka en kamarilla, 

som tillvällat sig ett starkt inflytande öfver konungen; den egent¬ 

lige gunstlingen var vdd denna tid Lesniowolski.® De höga riks¬ 

ämbetenas innehafv'are måste sålunda redan från början kämpa 

för sina lagstadgade befogenheter; på mer än ett område märktes 

redan tidigt förebud till de slitningar mellan konung och folk, som 

omsider skulle leda till 1590—92 års kris. Det kan i detta sam¬ 

manhang förtjäna omnämnas, hurusom man i den turkiska huf- 

‘ Konung Johan t. Sigismund 6 iloY. 1387. RR. JfriUKS. s. 13S; \\*ER\vrsc; 

I, s. 71. 

’ Bibi. Ossot. 186 (s. 56 f.) under r.| jau. 158S. 

^ Ib. under 4 jan. 1588. 

^Ib., s. 83 (under 2 febr. 1588). 

®lb., SS. 279, 281 (under 22. 30 .sept 1588). 

•Ib., s. 82 (under 31 jan. 158^). 
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vudstaden redan på sommaren 1588 oroades af rykten om att 

Sigismund skulle bortgifta sin syster med ärkehertig Maximilian 

och afstå kronan till denne.^ I Warszawa skyndade man sig att 

dementera allt sådant tal, men det skulle snart visa sig, att däri, 

kanske blott aniiigsvis, blandats sant och falskt, gamla uppslag 

och nya kombinationer. 

Utan sina polska rådgifvares vetskap hade Sigismund under 

kröningsriksdagens sista skede förhandlat med sin svenska om- 

gifnii^, naturligt\’is främst med Erik Sparre, om den situation, 

som skapats genom uppgörelsen i den estländska frågan. Man v'ar 

tydligen osäker, hur konung Johan skulle upptåga den »lösa för- 

tröstnii^», som polackerna trots allt kunde anse sig hafva er¬ 

hållit därigenom att saken ställts på framtiden, och Sparre gjorde 

sig troligen beredd på förebråelser från konungens sida. Det be¬ 

fanns i hvarje fall rådligt att gifva denne ännu en garanti för att 

Estland icke till sist skulle slitas från Sveriges krona, och därför 

utfärdade Sigismund ett »öppet bref *, som visserligen tills vidare 

gömdes undan, innehållande hans bestämda förklaring, att han 

aldrig på allvar skulle göra något förfogande i sådan riktning. 

För det fall att polackerna ändock skulle lyckas aftvinga honom 

ett mandat om Estlands förening med dubbelriket, skulle detta 

icke äga någon förbindande kraft gent emot den svenska kronan 

och dess befallningsmän i denna landsända. Han förklarade sig 

aldrig hafva velat »gifva eller imymima de påler någon förhopp¬ 

ning » på Estlands för\'ärf och ville i stället alltjämt hänvisa dem 

till drottningens borgen.* 

’ Ib., s. 2hH (under ii aug. I5b8.) 

^ Kopian, dat. Krakov zo jan. (g. numera bland Konunf; Sigistnunds 

bre/ i a/skri/t. Kopian ar vidimerad t Stockholm 2,^ sept. 1O22 af riksråden 

grefve Magnus (Brahe), Carl C:son (»yllenhielm, Nils Bielke och Johan Sk\^te. 

Denna vidimation gäller också ett pä samma ark afskrifvet bref frän Sigismund 

till konung Johan, Krakov 1 maj 1388, som dock icke har något sammanhang 

med det öppna bref vet. Ain«gviST (II, s. 2 n. 4) har af misstag kommit att 

angifva den 1 maj som det scnares datum. — Vidimationen står möjligen i något 

sammanhang med dc år litzz bedrifna fredsunderhandlingarna mellan Sverige 

och Polen. — I/»ivrnr finna.s två hithörande regester: under 19 jan. 1588 namne.*; 

»Konungh »Sigisiuundi brecf helangende Lyfflandh, att H. K. M;tt wille heller 

öfvergifva Pålen ähn til.säya <lem något af LWflandh •»; under 20 jan. åter öKo- 

nungh Sigismundi förpHchtelsv. att han aldrigh skall afhända Sweriges Crona 

Lyflandh, ehuru fast tbe Paler ther uppå trengic elc. •» Sammanhanget mellan 

dc-ssa han<llingar är dunkelt; nugligen är t\vn förra blott ett utkast till den senare. 
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Sigismund liksom drottning Anna* sökte alltså befria Hrik 

Sparre från obehagliga efterräkningar med hänsyn till hans diplo¬ 

mati under valkrisen, och den kungliga nåden tog sig också för 

öfrigt uttryck gent emot honom och hans medarbetare. Sparre 

belräiades med ett årligt underhåll af 2,000 daler att utgå af ko¬ 

nungens andel i staden Danzigs inkomster, och om också utbetal- 

nii^en i början mötte vissa svårigheter, så att konung Johan 

måste intervenera till hans förmån, äger man säkra vittnesbörd 

om att underhållet utgick redan år 1588.* Äfven Gustaf Banér, 

som åtföljt Sigismund på hans färd till Polen, ihågkoms med ett 

underhåll af 1,000 daler i fyra år att utgå af konungens andel i 

staden Rigas inkomster.* Det måste antagas, att icke heller grefve 

Erik Brahe blef lottlös, ehuru hans roll under valkrisen tydligen 

varit närmast dekorativ, och sändebudens sekreterare Georg Pal- 

merius fick åtminstone Sigismunds rekommendation till en plats i 

konung Johans kansli.* 

Konung Johan lät vid budskapet om sonens kröning och Maxi¬ 

milians nederlag påbjuda, att dessa händelser skulle kungöras 

från predikstolen öfver hela riket och en tacksägelsegudstjänst 

i sammanhang därmed firas.* Men han plågades dock samtidigt 

af bekymmer öfver att den estländska trätan skulle återupptagas 

efter hans död, och han befarade, att polackerna då som alltid 

skulle visa sig »enträttne uti deras företagande».* Med karak¬ 

teristisk själfgodhet, men troligen icke utan fog lät han samtidigt 

* )iT Sigismund t. konung Johan. Krakov i6 jan.. och drottning Anna t. 

dens.» Szydlow 28 jan. 1588. Er. Sparres Minnesbok II. f. 132 v. Det förra ufven 

bland (Konung) Sigismunds koncepter. 

* Konung Johan t. Sigismund 9 juli 15H8. Er. Sparres Minnesbok II. (. 152. 

— Borgtn. och råd i Danzig t. Sigismund [11] maj 13S8. St.VDrtnc/ir. Mi.ssive. 

XVII: 42. 

* Sigismunds förordnande därom dat. Krakov 29 dcc. 1387 bland 

Sigismunds originalbref. 

^ Inveni. under to jan. 1388. 

* Konung Johan t. rikets alla biskopar. Kalmar 30 jan. 1388. KR. Jfr ib. 

under 28 jan. — Nyheten hade kommit tiU Sverige den 26 jan. — Det nr tänk¬ 

bart. att Erik Sparre. dä han talar om tacksägelsegudstjänst i aug. 1587 med 

anledning af Sigismunds val (se of van s. 167 n. 2). missniinner sig ncli i stället 

sv ftar pä denna tacksägelsegudstjänst med anledning af hans kruning. 

^Konung Johan t. Sigismund, Kalmar 12 febr. 1388. KR. 
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förstå, att han förespått alla dessa svårigheter och trakasserier 

från polsk sida, men att hvarken hans rådsherrar eller andra 

velat gifva honom rätt.' 

För öfrigt vakade han från första stund öfver att Sigismund 

såsom polsk konung icke skulle uppgifva något af sitt arfrikes 

värdighet och intressen, som han genom Kalmar-stadgar på allt 

sätt hade sökt garantera. Han tog särskildt anstöt af sonens för¬ 

summelse att i sina sigill bereda ordentlig plats åt Sveriges vapen 

och inskärpte med ett skarpt bannbref satsen, att »den som öfver- 

gifver vapnet, han öfvergifver ock rättigheten. ** Sigismund föll 

genast till föga och hänvisade som ursäkt till brådskan vid tiden 

för kröningen; han ändrade sitt eget sigill och lofvade att söka 

genomdrifva en förändring också af rikssigillen. Han sökte lugna 

faderns farhågor också beträffande den oafgjorda estländska trä¬ 

tan.® Men konung Johans misstankar och oro kunde icke sking¬ 

ras, och redan i mars 1588 uttalar han sin önskan om ett möte 

med sonen på den lifländska gränsen. Redan månaderna närmast 

efter Sigismunds kröning var det öfver hufvmd mycket — både i 

Polen och i Sverige — som förebådade 1589 och 1590 års kriser 

och för\*ecklingar. 

* Dons. t. hert. Karl, Kalmar jan. 156b. Ib. 

* Konung Johan t. Sigismund, Kalmar 3 mars, 26 mars—18 apr. 1588, R.R, 

— I det .sigill, som kommit under konung Johans ögon. fanns som svensk bestånds* 

del *»eudast wasan*. Ilan erinrar därvid om att Karl V kombinerade sitt span* 

ska vapen med det njmerska rikets och att konung Henrik förde de 3 tiljorna 

i det polska vapnets midt. Han ville icke heller, att Sveriges vapen skulle sät¬ 

tas »uthi kransen uthaii omkring, lijkesom thet wore ett tilliggande furstendöme 

under Pålen». Jfr referatet hos (»IRS. s. 138 f. 

® Sigismund t. konung Jolian, Krakov i maj Se of van s. 200 n 2. 
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Exkurs. 
Erik Sparres apolog^ler för sin valdiplomati år 1587. 

Bristen på direkta historiska kvarlefvor från den svenska beskick¬ 
ningen till \\'arszawa 1587 ger ökad betydelse åt de något senare upp¬ 
teckningar, genom hvilka Erik Sparre sökte försvara sitt handlings¬ 
sätt gent emot konung Johans anklagelser. Det var, som bekant, när¬ 
mast rådsfaerramas uppträdande i Reval 1589, som föranledde räfsten 
med dessa under åren 1590—92, men rannsakningen kom att omfatta 
en mängd olika frågor och i<ke minst Sparres andel i 1587 års hän¬ 
delser. Särskildt dennes båda »Minnesbö^er * (i det följande citerade 
MB I och //)' liksom ock de delar af hans skriftliga kvarlåtenskap, 
som utgöra »Erik Sparres samling * i Riksarkivet (i det följande citerad 
Sp. 5.). och de såsom »Handlingar rörande förföljelsen mot Erik Sparre 
m. fl. rådsherrar 1589—1593 » sammanförda aktstyckena (i det följande 
citerade Handl. Förf.) gifva oss en ingående kunskap om räfstens för¬ 
lopp. Materialet är visserligen inom dessa källgrupper till stor del 
identiskt; koncepten och afskriftema i »Samlingen» hafva tydligen 
legat till grund för sammanställningen i »Minnesböckema», och ori¬ 
ginalen återfinnas stundom bland »Handlingarna». 

Det är naturligt, att konung Johan och hertig Karl, hvilken senare 
hela tiden imderblåste broderas förbittring mot rådsherrama. framför 
allt \'ille skaffa sig noggrann kännedom om hvad som förefallit under 
valförhandlingama. Hertig Karl lät i början af mars 1590 affordra 
Sparre bland annat alla aktstycken som ägde sammanhang med dessa,^ 
och hans ombud Hans Gadow mottog i själfva verket på Strömshclni 
den 6 mars 1590 följande handlingar:’ 

I. Den Pälenske handling, som skedde anno 87 sampt med de afskrifter 
tber til lydde, betekned medh A. B, C ifrå förste bochstafuen in til O. undanta¬ 
gandes then skriften med C förteknet. them jag nu inthet så hastigt kan finne. 

II. Konungl. Matt:$ i Påland förskrifnings bref icke till att updrage I.if- 
landh, skrifuit pä pergament och undcr.skrefuit sub dato anno 88 Januari i 
Crakow. 

III. Drottningens i Pälandhs sendebref til K. M. i Suerige. 

* MB I förvaras i Riksarkivet, MB II i Upsaia Univ. Bibi. (X 172). 

-«Ett Drottningens i Påland bref högb:te K. M. tilskrcfuct samt cn hop 

af de Pälske bandlinger*. H. Earl t. Sparre, Stockholm 2 maj (Lis inarsi 1590. 

MB I. f. 41. 

* MB I. f. 42 V. — Sparres bref t. hert. Karl af .samma dag finnes i konc. 

i Sp. S. — Jfr V. (JODEI.. Erik Sparre. Till hislnnen om hans lidctära samliiwar, 

i Xoid. Tidskr. för bok- och biblioteksväsen, 1 (19141 s. 24*1. — (:ö<lel har för¬ 

bisett tillvaron af denna förteckning. 
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På hösten 1590 läto konungen och hertigen genom de icke i onåd 
fallna riksråden ånyo affordra Sparre alla aktstycken rörande det polska 
valet, särskildt alla uppteckningar om förhandlingarna i Vadstena, 
Kalmar. Danzig, Oliva och Krakov, vare sig original eller kopior. Oni 
han icke hade några sådana i sin ägo, önskade man i alla falt när¬ 
mare upplysning om villkoren för Sigismtmds val och om möjligheterna 
för denne att åter\’ända till Sverige.' Sparre kunde därpå svara, att 
han redan vintem förut tillställt hertig Karl handlingarna i fråga, 
och han hänvisade särskildt till en bland dessa befintlig relation, som 
Niklas Rask uppsatt i hans frånvaro.* 

Denna hänvisning syftar tydligen på den ofvan under I anförda 
»Pålenske handling» med bilagorna A—O, och det är sålunda icke, 
såsom man annars kunde vara böjd att tro, fråga om någon numera 
förlorad utförlig relation om valförhandlingama juni'—augusti 1587. 
Rasks relation, som utförligt skildrar förhandlingarna septeml)er— 
december 1587, finnes ännu i behåll och har legat till grund för min 
framställning af dessa.* Det ofvan under II nämnda aktstycket är 
bevaradt åtminstone i afskrift.* Däremot är det ovisst, på h\'ilket 
bref det syftas under III; flere fragment af drottning Annas bref till 
konung Johan äro kända. 

Den egentliga räfsten med Sparre inleddes i maj 1590, då han 
mottog ett stämningsbref från konungen med Ijefallning att inställa 
sig till förhör i Stockholm, öfver hans und\'ikande svar blef konungen 
så förbittrad, att han sände Ar\'id Tönnesson (Wildeman) och Hans 
PMksson till Broxnk med en skara knektar till Sundby för att hämta 
den motspänstige till förhöret.* I Stockholm ställdes vSparre under 
l>evakning och blef omedelbart »skarpt tilltalad» af hertig Karl, som 
bland annat l)erörde de jwlitiska planer, som förmenades ligga bakom 
»Kalmare-stadgar»; hertigen häfdade sin rätt att anses »vara närmast 
riket» för det fall att konungen aflede i Sigismunds frånvaro, och han 
anklagade riksråden för att »hafva satt sig i regeringen framför H. F. 
N ».* Konungen åter lät den i juni 1590 genom Olof Sverkersson till 
Sparre öfverlämna några klagomålsartiklar,’ i hvilka 1587 års hän¬ 
delser berördes från andra synpunkter. De innehålla den öppet utta¬ 
lade misstanken, att Sparre i samråd med x-issa sina ståndsbröder 
l)ådrifvit den jmlska jdanen för att l)eröfva Sigismund hans arfrike; 

’ Kiksnulcii t. Sparre. Vpsala iS nov. MB I. f n\v 

* Sparre t. rik.srAflen. Sundhy as nov. MB I, f. 103 v. Konc. äfven 

i Sp. S. 

^ Sc ofvan s. 175, n. i och s. 183. n. 1. 

* Se ofvan s. 200. n. 2. 

MB I. f. r.o V. -»>7, 

* MB 1. f 70 V. Sparre^ svar f. 72. 

■ Ib., f. 71 
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i sådant syfte hade han också bortlofvat Estland och gjort andra riks- 
skadliga eftergifter, och i Kalmar hade han användt både munkar och 
präster för att öfvertala Sigismund.’ Senare hade han genom Anders 
Keiths förmedling svekligen lyckats förmå denne att fritaga honom 
från ansvaret för Estlands bortskänkande. 

Konungens anklagelser, som rörde också helt andra frågor, bemöt¬ 
tes af Sparre i ett svar, dateradt ii juni, öfverlämnadt till Henrik Mats¬ 
son och Olof Sverkersson den 12 juni 1590, hvnlket kan sägas innehålla 
hans första apologi för sitt uppträdande i den polska frågan. (MB I, 
f. 75—78 V.*). Han framställer motarbetandet af det ryska tsardömets 
dynastipolitik som det egentliga motivet för sin medverkan till Sigis- 
munds val, men nämner också sin lifliga önskan» att förmera Hans 
K. M:s välde». Han erinrar om konung Johans tidigare egna försök 
att vinna dubbelrikets krona för sig eller sonen, om Jakob Klassons 
beskickning i juni 1587 till Danzig för att skaffa Sigismund lejd, om 
de tillrustningar för Sigismunds afresa, som gjorts i Kalmar redan före 
Sparres ankomst. Han åberopar för öfrigt konungens förklaring i 
augusti 1589. att löftet om Estlands afträdande väl kunde försvaras 
med hänsyn till de politiska konjunkturerna. Han hade på förhand 
låtit drottning Gimilla och prinsessan Anna läsa denna apologi och 
menade sig kunna åberopa dem som vittnen på dess sanningsenlighet. 

Senare, i MB II, har Sparre utförligare uppehållit sig både vid 
konung Johans tidigare försök {1573 och 1575) att vinna den väljande 
adelns gunst® och vid hans förklaring i augusti 1589 om Estlands 
afträdande. Då den senare äger ett särskildt intresse, skola Sparres 
uppgifter här återgifvas. 

[MB I. f. 76:] Huad det löfte om Liffland tilkommer. weet Hans Kongl, Mtt 
wel. huruledes det kan försuaras, såsom och alrede skedt ähr och framdels, nar 
det hehöfues. det Oudh ännu lenge werdiges afwende. såsom och Kongl. Mtt. 
tilförende icke allenest hafuer lathet sig der medh nöyie, uthan det sielf bacic 
medh ordh och bref förlagdt och orsåket. det Hans K. M. och nädigst werdiges 
jhugkomme, så och huadh Hans K. M. sielf derom til iiiigh taledt hafuer och 
serdeles på den sieste Keffuelske reese i min nådige Drottnings och flercs när* 
vare på skipedt. 

[mB II, f. 141 v.l...I)ochlikvel ähr och bevisliged, att K. M. wår uådighe 
herre sielf hafuer giort oss frij derföre, att wij icke mebr hade utlofued än wäl 
stodbe till att försuara. ded H. K. M. åfte och i inånges nävaro giort hafuer, 
serdeles der iagh och sielf hafuer wared tilstedes, först sasom denne copta tit> 
wijser:* 

^ Jfr ofvan s. 173. 

* Orig. bland Handl. Förf. 

3 MB II, f. 53 V. 

^ Efterföljande fragment liksom det i MB 1. f. 1 och följ. befiutUga (tryckt 

Svenska Uiksdagsahter 11:2, s. 819 ff.) tillhör tydligen ett för öfrigt numera 

forloradt diarium rörande resan till Reval och bändelsenia där 158g. Det har 

tydligen varit uppsatt af de sedermera anklagade rådsberrama i apologetiskt 

syfte. Ett vittnesbörd om deras samarbete ager man säkerligen i ett bref fraii 
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Den 4 Augusti för middagh. när klocken war 9, A:o 1589 uthi Barresuntl 
talede K. M. till wär medbroder H. Erich Sparre. som her efterföHer; »Huar* 
före bafue I, H. Erich Sparre, haft försyn att fölie denne reesan till Lyfland? *> 
Dertill suarade H. Erich Sparre sigb ingen försyn haft hafue, allenest att han 
intet kunde blifue reede. Dä sade K. M.: »Kan skiee» att I hafue betenkende 
för Pälakerne skull för denne förtröstningh. som I och Grefve Erich pä wahl- 
dagen dem giorde pä Lifland? » Der till suarade han ney och att han wäl wiste 
till att försuara och utreede den förtröstning, nähr sä när komme. Dä sade K. M.: 
»Ney. I hafue icke behof att bäre fahre derföre; ded I uthi så motto giordt hafue 
stäär wäl till att försuara. och wij wilie och kunne wäl sielf giöred, om så be- 
höfdes. Först är ded dem icke fulkomligen tilsagt. uthan I hafue satt dem pant 
derföre med Drottningenes samtycke, ded de och hafue wared till frid/, med. Till 
ded andre ähr ded blefued deres sendebudh Castellen Podlasch sagt t Calmerne. 
att ded intet kunde schie; dernest så hafue wtj intet gifuet eder någon fulmacht 
eller tilståod der till. öfuer alt dette. om I än i så motto hade lofuet. så hafuer 
wår son der till intet weled samtycke, när han kom till Dand/k. uthan heller 
öfvergifue Rijket och drage tilbaka igen. Til ded förste hafuer han haft sigh 
ded förbebålled i chröoingen. efter som handeln utwijser. Således står ded med 
all rätt till att försuara». Der till suarade H. Erich Sparre. att ded war sa 
rätt. kunde dessföruthen wel finnes mebr. som tiente samme saak till att för- 
lagge. på huilkied K. M. suarade: »Detta hafuer iag så klarlsghe sagt. på ded oin 
I icke kunne komme eder ibugh sielfue. att I der om motte blifue påminthe; 
docb kommer ded oss icke myged wed. uthan må rede eder sielf till att suare 
derpå. när så beböfues». 

Denne meningh. aldeles som her bemelt är. bekennc wij oss wedh wår troo 
och sanningh hört hafue. 

Dette samme taal hörde min nädtg fru drotning. ded H. M. och seden för 
min nådige fröiken och andre witnede och betygede i Stockholm i Stockholm 
i Jiinio Anno ut supra. 

Under de fortsatta muntliga förhandlingarna med konungens sek¬ 
reterare lät Sparre förmå sig till ett erkännande, att han i fråga om 
Estland öf\‘erträdt sin instruktion, ehuru detta icke l>orde läggas ho¬ 
nom till last;‘ 

Huadh den Paleskc legation tilkom och om I,if{landh. ändoch iag icke 
iickcde inigh nugerlcdes i det styckie hafue öfuerträdt min instruetion, doch 
kanskcc iche dess heller uthan befalning, så fant/. ther på nogsampt beskedt i selfuc 
handlingerne, deslike.st och mitt skriftelige suar. War och eliest Konungen sielf 
och allom nogsampt vittcHget» huruledes och för huadh högh och nödtorftig 
orsak s^ulant .skedt wahr. Der bredc widh tilsporde jagh här Nils ( iyllenstyernc, 
ined huilkeii jag ofte. såsom han och mig föruthan, i den Konungs tidh ofte i 
legationer hade brukat varet. om han och altidh til pricke hade folgt sin in- 
structioii. sa hade Riket kommet i en ny feyde med de Danske, med monge flere 
ordh. 

Något senare, i en siipplik af den 2 juli 15QO, gjorde Sparre skrift¬ 
ligen sannna erk«ännande. som för öfrigt också återkommer i en kollek¬ 
tiv böneskrift af de anklagade riksråden från juli 1591.• Till någon 
ytterligare afböii lät Sparre icke forma sig. och i jiini 1590 slutade så 

Krik Sj)arre till Ture Bieikc. Sund by 8 ok t. 1390 rnr. Skniuf. VII, 

s. 90 ff ). Af detta synes visserligen framgå, att det funnits utkast till flera 

i sak, om ock ej i b)nii, <’jfvtTensslämmaiHle <liaricr. 

> MB I. f. ^3 V. 

• MB I. I. 81 V,. f. V. Siipplikeii al 2 juli i orig. i .S 
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räfstens första skede utan definitiv förlikning mellan honom och ko¬ 
nungen. Han fick tillåtelse att åter\-ända till Sundby, men måste 
skriftligen och medelst löftesmän förbinda sig att hålla sig »stilla och 
roligen» och att icke utan kontmgens tillstånd lämna sin uppehålls¬ 
ort.* 

Sparres andra apologi, historiskt långt värdefullare än den första, 
härrör från år 1591 och återfinnes i MB I, f. 109 v.—117 underrubri¬ 
ken Orsaaker huarföre wij mdste inlaaU oss i ded Pdleske waal pd de 
xcilkor, som wij finge, efter wij dem icke bdtter ndd kunde} Om dess 
tillkomst kan man vinna rätt ingående upplysningar; det \nktigaste 
må bär meddelas. 

V’id den räfst, som på hösten 1590 företogs med sekreteraren Peder 
Rasmusson och som slutade med en dödsdom öfver denne,* hade man 
bland beslagtagna papper funnit en nedskrift af vissa mot hertig Karl 
bittert hållna utlåtelser, som ursprtmgligen skulle fällts af Peder Hanson 
till Valstad. men som Erik Sparre vid ett senare tillfälle sktille anfört; 
man hade bland annat lagt i hertigens mtm skarpa uttalanden mot 
adeln i furstendömet. Med anledning häraf anhöll hertigen bos konung 
Johan, att de båda nämnda herrarna »i några goda mäns närvaro» 
sktille konfronteras med Peder Rasmusson; därigenom skulle sanningen 
kunna komma i dagen och hertigen frias från orättmätiga misstankar. 
Konungen biföll denna begäran, och imder sin vistelse på Svartsjö i 
jan. 1591 lät han dit stämma bland andra Erik S]:arre, som alltjämt 
befann sig på Sundby. Afhämtad af Erland Johansson (Bååt), an¬ 
lände denne i slutet af jan. till Väntholnien, där han ett par dagar 
hölls i förvar och tmderkastades ett första förhör inför Seved Ribbing 
och Olof Sverkersson; därvid utfrågades han icke blott om Peder Hans¬ 
sons antydda yttranden, utan ansattes också med det af konung Johan 
många gånger tidigare formulerade spörsmålet, hur han nlle finna 
medel att få Sigismund tillbaka till Sverige. Från Väntholmen fördes 
ban till Svartsjö, där också hertig Karl (från början af febr.) befann 
sig, och Wd ett nytt förhör inför Seved Ribbing, Erik Abrahamsson 
(Leijonhufvud) och några andra adelsmän blef han konfronterad med 
Peder Rasmusson.* Hertigens särskildt förordnade aktor Eggert Stake 
gjorde sitt bästa, men inför Sparres högdragna nekande vidhöll icke 
sekreteraren den angifvelse, som man hämtat i hans nämnda anteck¬ 
ningar, Om konfrontationen sålunda närmast utföll till hans fördel, 

‘ Ib,, f. 88 V. 

* Finnes ocksä i Handl, Fört, under rubriken ^ilcr Erich Sparres änskyll- 

ning om Liffland 

® Jfr V. ÖDHERG, Om Konuni; IH:s uiot sldthitUarvn Kml 

Henriksson Horn och hans broder ty)0—{Vcstorgdtlati<ls Fornminnesförenings 

Tidskrift II, h. 4—5, Stockholm iv^>4) s. 17. 

* Förhör höUs särskildt 27 jan. Förliörsprolokullet i kuiir. oeli renskr. bland 

Handl. Förf. 
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måste han kort därpå inför hertigen sjätf svara på ea rad tidigare hörda 
beskyllningar, närmast rörande hans uppträdande under mötet i Reval 
och hans påstådda försök att stifta fiendskap mellan konungen och 
hertigen; och där\'id måste också 1587 års händelser komma på tal. 
Sparre hade förutsett denna eventualitet (vare sig han närmast tänkt 
sig konungen eller hertigen såsom anklagare), och han hade ansett 
säkrast att bereda sig för skriftligt svaromål.' Han berättar därom 
sjäU:* 

Sedan togh han (hertigen) till den Påleskc legation och skerptedet bögdt om 
Liflandb och annedt mehre. ocb huad iag suarade motte inthet gielle, uthan wardt 
alt medh onde ordh ocb rytbende nedtyatedt. Han understodh sigb och medh 
sampt Her Clas Flemingh. det de doch togeo dere terdt hade, att uttyde de lat- 
tinske Pacta cooventa och de lattinske Constitutiones ocb Juramentum Sigia- 
mundi Regis, huilket wabr tuert emot sielfue orden och meningen, aoaåm och 
Hindrich Matzson och Oluff Suerkerson. dee der latin föratode, omsider bekcniie 
luoate. der de och finge soubber före. beklageodes den artikel om Lifflandb. Der- 
till wille iagh icke heller så fuikommelige auare. att jag ju icke akulle haffue mig 
det l>€stc och förnematc föreholledt; hade fördenskull acbrifteligen förfatet or- 
saakerne. huarföre man sig medh de PAler således, aom skedde, inlatbc moste. 
huilke jagh tilbodh Hertigen att föreläse och wcgrede mig like som iagh icke 
gcnie wille fåå det nogen annen i hendeme. ähndoch iag det gerna gjorde. Juu 
raehr han det aågh. deste mebr stodh han der efter; huarföre fick iag honom 
det medh sådane förordt. att iag skulle fåedt igen. 

[Här följer ai>ologins text under ofvan angifven titel. Därefter 
fortsätter Sparre f. 117 v.:] 

Denne skrift hade jagh sammanacbrifuid sielf till at förelåsen, efter iag 
icke hafuer s«å longdt minne medle orde(T). efter som tienligit hadewahrit. såsom 
haodeleii icke heller wahre retteligen öfuerseedt heller underskrifuen. men Fursten 
wille inthet lathe itiigh läae henne, uthan togh den sielf til sigh och löfuade mig 
på sin fursteligh äbre. att iagh annen dagen skulle fä henne igen. såsom jagli 
och myket l>egärade. aade migh och teke hafue der utbaf nogen copie. Men iag 
fick henne sedan aldrig igen. Dettc skedde pä Suartziö den 5 Febr.^ A:o 1501. 

Hertig Karls omdöme om apologin framgår i sin mån af föl¬ 
jande uttalande i ett bref till konung Johan, hvilket hanen vecka se¬ 
nare lät åtfölja densamma:^ 

...När wij sciiest opå Swartziö dagen för än wij droge der ifrå och hade 
efther Iv. K. M:s befalning uthi Kijckaens Råd och närware Ericb Sparre til 
förhör, då öfwerantwardede han oss si^hrifteligen stält i någre punchter. med 
hwilke han widlofteligcn förmencr att kunne försware thet han ocb hans swäger 
Orcfwe Krich nfwer deria instruetion giordt hafwe ocb än thet icke allene. uthan 
wäl protesterer. att the i then niåthe af K. K. M. itieere tack hafwe förtient äu 
någon förfölgelac och onåde. Och efther osa dd meden wij der wore, icke gafj* 
lägenhet dem att öfworläse. sa hafwe wij thet nu licr gjordt och fömimme 

' Ofvaiistående framställning är gruiula<l pa MR 1. f. 106 och följ., jäm¬ 

förd iikhI hertig Karls täiikcseilel för Ivggcrl Slake. Nyköping (1 jan. 1591 (H, 

Karls registr.) och konnng Johans order till ICrIand Johansson. Svartsjö jan. 

1591 (KR.; äfven i MB I . 

^ MH 1. f loS V 

’ I mskr. står 5 Scf>lt*mhns, men <lctta måste vara fcl.skrifning 

* II. Karls regislr. 
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icke annet der af än att han der med wxll göre enfaldigt folck wijse. att thet 
så allt skal ware wäl giordt, som skedt ähr, efther som E. K. M. och hans 
meningh af samme schrift, hwilken wij E. K. M. her med broderligen til- 
skicke, wäl warde fömimendes; och synes oss, att honom ther till icke borde 
blifwe oswaret. 

I denna apologi vill Sparre först bevisa, att han på allt sätt sökt 
undandraga sig uppdraget att deltaga i valambassaden 1587. och han 
utvecklar därefter de sakliga skäl, oafsedt konungens instruktion, som 
förmått honom att arbeta för Sigismunds kandidatur. Han säger sig 
för det första hafva varit mån om att häfda dennes jämnbördighet 
med öfriga kandidater; just försöken att nedsätta den svenska dyna¬ 
stins anseende eggade honom att medverka till en lösning, som låtit 
motståndarna stå med skammen. Ett andra motiv har legat i hän¬ 
synen till den ryska faran: Sveriges ställning behöfde gent emot de 
oförsynta moskovitiska krafven stärkas genom utländska förbindelser, 
och ett förbund med det polska dnbbelriket kunde säkrast vinnas ge¬ 
nom Sigismunds val. För det tredje: om en piast eller en fullständigt 
neutral furste haft utsikt att vinna dubbelrikets krona, skulle den 
svenska kandidaturen icke hafva behöft drifvas så energiskt; men då 
segern lutade åt en rysk eller en österrikisk kandidatur, hade förhållan¬ 
det blifvit ett annat. Den österrikiska politiken hade alltid visat sig 
fientlig mot Sveriges intressen, under det nordiska sjuårskriget och 
under förhandlingarna i Stettin, i tvisten om seglationen på Narva och 
under intrigerna med Änders Dorichs. Ärkehertig Maximilian hade 
visat sig högst opålitlig och bakslug i allt som rörde hans frieri till 
prinsessan Anna, och liksom kejsaren hade han stått i hemlig för¬ 
bindelse med den ryske storfursten; hans val till polsk konung måste 
från svensk synpunkt betraktas såsom lika farligt som en segrande rysk 
kandidatur. För det fjärde: denna senare kandidatur hade mycket 
talrika anhängare bland den meniga adeln, och storfurstens utfästelser 
hade varit större och mer lockande än alla Öfriga kandidaters; från 
svensk sida hade man därför med all kraft måst motarbeta den mos¬ 
kovitiska diplomatin. För det femte: om Maximilian segrat, skulle han 
hafva framkommit med starkare rättsanspråk på Lifland än någon 
annan, ty han hade kunnat å det tysk-romerska rikets vägnar åberopa 
Stettintraktaten, och han förkroppsligade för egen del den tyska 
ordens anspråk. — De svenska sändebuden hade med ospard möda 
bevakat Sveriges värdighet och intressen; Sparre erinrade om sin 
protest mot de ryska sändebudens rangföreträde och sin öfriga valagi¬ 
tatoriska verksamhet. Han hade också under två års tid från ko¬ 
nungens sida hört erkännande snarare än tadel, men sedan hade det 
villkorliga löftet om Estlands afträdande lagts honom till last. Dessa 
förebråelser måste närmast vara ägnade att stärka polackernas anspråk, 
och konungen syntes hafva glömt, att löftet i hvarje fall icke gällt 
oklandradt gods. Äfven oafsedt Stettintraktaten hade polackerna 
upprepade gånger framkommit med anspråk pu Estland; Sparre 

(iöleh. Högsk. Jrssiir. XX: 2 i.» 
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erinrade om de i sådant syfte affärdade beskickningarna, alltfrån Tar 
nowskis 1572 till Alamannis 1582 och om löftet i den polska konunga 
eden angående återvinnande af land, som afhändts riket. Om Sigis¬ 
mund ej blifvit vald. skulle man från polsk sida ofelbart hafva börjat 
krig för Estlands skull; nu hade Sverige i hvarje fall ernått uppskof 
och fått tillfälle att göra sig af med andra fiender. Polackerna hade 
också genom att mottaga det villkorliga löftet liksom underkänt sina 
tidigare formulerade rättsanspråk. 

I första delen af sin minnesbok hänvisar Sparre flerstädes till en 
andra del,‘ och denna innehåller i själfva verket en utförlig apologi, 
skrifven i samtliga anklagades namn, mot konung Johans beskyllningar. 
Den betecknas redan i rubriken såsom 

Den .\ndre Deli-n. innehållandes fulkummelig skäl odi bewijseinot alt dcdh 
wij hafue waridb bcskylte före, Si\som i den Förste Decien ähr wordct opräknadh. 

MB I är en med talrika aktstycken dokumenterad skildring af 
räfstens förlopp, hvarvid anklagarens och de anklagades inlägg i lika 
mån beaktas: ^IB II (f. 51—156) är en sammanfattning av de argu¬ 
ment, som anförts eller kunnat anföras till de anklagades förmån. 
Innehållet, i den mån det l^erör 1587 års händelser, skall i korthet an- 
gifvas, 

F. 51—f)9 V. omfatta etj »1'örsuarelseschrift och sanferdigh be¬ 
rättelse». afsedd både för samtid och eftervärld, som behandlar 15H7 
års händelser med en återblick på konung Johans tidigare polska 
dynastiix>litik. Man finner bland annat f. 55 v. ett fragment af I^es- 
niowolskis tal i \'adstena: f. bo v. ett fragment af densammes tal i 
Kalmar: f. 62 v. Johan III t. drottning Anna, Norrköping i juli 1587: 
f. 6j dens. t. de svenska sändebuden, Linköping 23 juni 1587 och 
Sigismund t. desamma, samma dag; Johan III t. sultan Murad, odat. 

F. loi v. ljörjar Sparre sitt »Förswar om den artikel Lifland be- 
langendes, huilked man beskyller mig uten all l>esked hafue bortgifued 
och dereniot igen icke till ded ringeste förwist mig hoos de Påler om 
wilie heller wenskap, myged mindre fiirbund...»; denna apologi sträc¬ 
ker sig till f. 128. Därvid hänvisas (f. 103) till MB I, hvarmed tyd¬ 
ligen närmast syftas ])å den där f. ioq v. och följ. införda apologin; 
Sparre anser sig där hafva utvecklat, »huarföre ted war högelige för 
nöden att inlathe sigh med de Påler om walet». Han vill nu särskildt 
vederlägga beskyllningen, »att wij allenest hafue stått efter rijket på 
wår princes wegne genom liuad welkor udj ted kunde fåå och intet 
seedt på något anncd». I sammanhang därmed anföras f. 103 sände¬ 
budens framställning till Maximilians ombud; f. 104 motsvarande 
framställning till den ryska valambassaden; f. 104 v. drottning Annas 
bref t. Johan III. \\’arszawa 3 aug. 15H7: f, 106 fragment af Les- 
niowolskis tal. i'. 107 börjar en a])ologetisk kommentar till de olika 

■) S’ f i.>i 
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artiklarna i valfördraget af 19 aug. 1587, hvar\’id särskild uppmärk¬ 
samhet ägnas (f. 112 V. och följande) åt artikeln om Estlands afträ- 
dande. I sammanhang därmed anföras f. 113 v.—115 v. CausJe iusta; 
et probabiles, quamobrem pro hoc tempore Livoniam resignare Sere- 
niss. Rex Suetia? non possit»; f. 116 utdrag ur Sparres valtal; f. 116 
V. utdrag ur sändebudens »commoditates» i deras sista formulering; 
f. 117 drottning Annas öppna bref af Warszawa aug. 1587; f. 119 
Johan Ill:s instruktion för de Sigismiuid till Polen åtföljande svenska 
ombuden, Kalmar 12 sept. 1587. F. 120—128 omfatta förhandlingarna 
med de polska kommissarierna utanför och i Danzig; ett flertal akt¬ 
stycken anföras in extenso. F. 128—134 omfatta förhandlingarna 
Wd kröningsriksdagen; f. 134 -138 läses ett odat. bref från Sparre 
till Zamoyski angående de uppkomna tvistefrågorna. 

F. 138 v. börjar en »Sectinätis tractatus*, sedan Sparre i det före¬ 
gående bevisat -»orsaken, huarföre denne förtröstningen, som af oss 
schedt är, storlige behöfuedes för Rijksens wälferd skull, demest och 
med huad beskied och sådant giordt är... •. Denna »secundus trac- 
tatus* (f. 138 V.—156) utgör dels ett försök till bevis, att konung 
Johan under instämmande af andra vid olika tillfällen fritagit Sparre 
från ansvar för sin valdiplomati, dels en principiell diskussion af ett 
sändebuds plikter och ett fördrags rättsliga karakter. F. 138 v.— 
139 framhålles, att olidliga villkor i valfördraget icke behöft ratifi¬ 
ceras; och som be\ns på att man från polsk sida betraktat saken på 
detta sätt anföras utdrag af lesniowolskis tal; f. 141 hänvisar till 
framställningen hos krönikeskrifvaren David Chytneus; f. 141 v. läsas 
ofvan (s. 205) redan citerade >'ttranden af konung Johan, som fritogo 
Sparre från ansvar; i sammanhang därmed anföras uttalanden i bref 
af Sigismund och drottning Anna. F. 147 börjar en deduktion, som 
vill Ijevisa, att sändebudens handlingssätt icke kan an.ses straffbart, 
äfven om de verkligen öfverskridit sin instniktion, och exempel an¬ 
föras, både utländska (f. 147 v.—148 v.) och inländska (f. 148 v, 
--150). som visa, att fördrag i sådana fall betraktats som ogiltiga, 
•efter ingen kunde giöre sigh till målsman, der han intet ähr*. F. 150 
göres gällande, att beskyllningarna i hvarje fall bort kunna väntas 
tidigare, men att konungen i själfva verket länge >'ttrat sig i helt an¬ 
nan riktning. I sammanhang därmed anföras flera bref; f. 151 Sigis- 
mimd t. konung Johan. Krakov 16 jan. 1588; f. 152 Johan t. 
Sigismund, Stegeborg 9 juli 1588; f. 152 v. drottning Anna t. konung 
Johan, Szydlow 28 jan. 1588; ib. konung Johans svar. Norrköping 
i juli 1588; f. 154 V. drottning Gunilla t. Sparre. Stockholm 7 maj 
1588; ib. Olof Sverkersson t. dens., Borgholm 8 maj 1588; Sigismunds 
xnttnesbÖrd, Wilna 9 aug. 1589. F. 155 v. -I5(> anföras exempel, 
huru andra iwtentater belönat sina sändebud efter fullgjordt värf. 
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Supplerande källhänvisning;ar och källutdrag. 

5. 34. Planen pd Sigismunds förmälning med en goilorpsk prinsessa. Att 

en sådan giitermålsförbindclsc var allvarligt påtänkt, framgår av konung Johans 

bref tili hertiginnan Elisabet af Mecklenburg, 5. I. 19 dcc. 138O (KR,). Det heter 

där, att Sigismund i denna fråga är alldeles »widb sin förre mening men tagit 

sig betänketid för att rådfråga drottning Anna. som dock ej skall kunna rubba 

hans beslut. Konungen bar därför bcslutit att själf hän vända sig till »Hertiginnen 

till Holsten» och medsänder ett bref till denna för vidare befordran. 

Annu i ett bref till Sigismund långt efter valet (dat. Kalmar 13 febr. 1388, 

RR) erinrar konung Johan om denna fråga: ban vill veta »om giftermålet går 

för sigh (tu West wcl hwad wij mehne) eller om wår käre Syster Drottningen 

i Pålen sampt med thet Påwcske presterskåpet oldeles bafvvc giordt tbet om in* 

thetAtt det senare var förhållaudct. framgår af konung Johans bref till Sigis* 

mund 27 mars—x8 apr. 1588 (KR): hertiginnan Elisabet beklagar såsom initia* 

tivtagerska, att giftermålet gått om intet, men Ivrik Sparre har berättat, att 

hon i själfva verket till sist frånrädt det. emedan »dar vore hvarken skönhet 

eller förstånd». 

S. 35. Ktyftung Sie/ans dOd. Några dithörande detaljer meddelar Leo 

Sapieha i bref till Krr.y.sxtof Kadxiwill. Gro<lno 22 dec. 1386. Scriptores rerum 

Polonicarum VIII, s. 184. 

S. 4Q. Den tnrhisha iN/cncfidonrn (Hl lialoncrnas jörmdn. Mikolaj Krxysztof 

Radziwill uppehåller sig i ett bref till Krzysztof Radziwill. Nieswiez 29 apr. 1387 

[Scriptores rerum Polonicarum VIII. s. 33), vid den turkiska påtryckningen. Han 

menar, att mångas lösen härefter kommer att blifva: låtom oss cj lyda turken, 

men icke heller förbittra honom; det är därför bäst att taga den svenske prinsenf 

Han erinrar om tidigare interregna, då man från turkisk sida afböjde alla kan¬ 

didaturer utom en inhemsk, den svenska och deu siebenburgenska. Det är nöd¬ 

vändigt att göra klart för dc väntade rj^ska sändebuden, att dc i hvarje fall måste 

ställa i utsikt tillräcklig penninghjälp i och för rustningar mot turkarna. 

S. 4^ f. Den turkiske budbärarens bes ok i Lowicz. I ett bref till Zamoyski 

af 22 febr, 15S8 (Bibi. Ossol. 186, s. 08 f.) meddelar ärkebiskop Stan. Kamkowski. 

att den turkiske budbärare, som fiir tillfället uppehåller vsig s K rako v. framfört 

en hälsning från sin medbroder Mustafa, som en längre tid under interregnum 

gästat ärkebiskopen i Lowicz. Mustafa ber, att det årliga underhäll, som han 

uppburit på konung Stefans tid. alltjämt måtte beviljas honom. Som Mustafa 

är en förträfflig och mot Polen välsinnad man, som kan göra riket ytterligare 

tjänster, ber ärkebiskopen kanslern att hos konungen förorda denna ansökan 

Jfr V M.\yi:k, s i n i 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



DHN POLITISKA KRISEN I POLEN r;87 213 

5. ,50 /. Huset Batofis kandidatur. I ett bref till Krzysztof Radziwill, 

Zamosc 25 maj 1587 {Scriptores rerum Po/onicarum \nil, s. 94). betecknar Zamo}*- 

ski som sanningslöst förtal alla påståenden af hans motståndare, att han malts 

aritbtés skulle vilja gynna någon Batoris kandidatur, »ty en hvar bor för att 

stå sina anhöriga till tjänst offra egendom och krafter — sina egna. men icke 

fäderneslandets ». Icke heller konung Stefan hyste någonsin en tanke att skaffa 

en medlem af sin ätt successionen. Zamoyski säger sig önska, att om enighet 

ej står att vinna för en piastkandidatur. den utländske kandidat må blifva seg^ 

rande, som lofvar riket de största fördelarna. En tysk furste kan dock ej på* 

råkna sympatier utom en trång krets; det är tydligt, att ett sådant val skulle 

betyda krig med en mäktig fiende. 

5. 5J /. Den begynnande partibildningen enligt österrikiska iakttagare^ Fram* 

ställningen ar hämtad dels från D. Prinz* bref till kejsaren af Warschau 24 febr. 

(citeradt s. 52 n.). dels från ett bref från dens. till dens. af Warschau 12 mars 

1587. I det senare beter det om den svenska kandidaturen; »Der Schwede hat 

gieichsfats zimlicbe partes; viel fiimemer Leut aber zweifeln sehr daran und vor* 

mainen. solches werde mit ein keinen Vortgang haben aus den Ursacben, das 

man vormeinct, der alt König wirdt es der Königen ganz befeelen, damit sie es 

mit ibren Unkosten befödere; in diesem ist sie schon resolut, das sie nicbts thun 

%nl. Vors ander werden im die Polen schwereconditionesfiirschreiben, in sönder* 

heit, das er die Narva und was er in Lieflandt hat mit Polen unire und vor- 

einige. welches er keinesweges eingehen wirdt. Zum dritten hab er vor etlicheu 

Monaten an die Königin geschrieben. er hab seinen Sohn mit ein er von Holstein 

ehlich vorsprocben. Da solches gewies, werde die Königen abermales ihre Hand 

gar fallen lassen und vielmehr dahin trachten. das sie ihre Scbwestertochter 

möchte herein bekommen. Zum vierden W'urd er sich seines Erbkönigreicbs 

vorzeihen miissen. welches ibn niemand raten werde.» 

S. 57 /. Den svenska kandidaturen ock drottning Annas förhandlingar med 

konung Johan och Sigismund. I Invent. påträffar man följande regester. Under 

7 maj 1587: »Rex Sigismundus ad quendam Jagellonicse familis, ut promoveat 

ipsius cansam, ne impossibiles ipsi in coronatione proponantur conditiones». 

Under 9 maj: »Rogat N. N. Sigismundus, cum intelligat se eligi in regem Polonia, 

ne tales proponantur conditiones. que impossibiles sunt et patri cbarissimo et 

hnic regno aliquo modo offendiculo esse possunt». Åtminstone det första af 

dessa bref måste, så vidt man kan döma af det onöjaktiga referatet, hafva 

varit ställdt till drottning Anna. På en tidigare hänvändelse anspelas i ett bref 

från Thomas Placa till Stan. Pawlowski. Krakov 2 maj 1587 (kop. EA Kremsier): 

»Bxtant praeterea liters a filio Regis Suectac ad Reginam exarata^, quibus sibi 

regnum dari desiderat, sed tam repente cas nancisci non poteram ». — Alera gåt¬ 

full är en regest i Invent, under 16 apr. 1387: »Responsio Sigismund! Regis ad 

ordines Folonarum, qua adhortatur, ut ab eorum impossibili petitione de Livonice 

parte Esthonise abstineat. » Att dubbelrikets ständer vid denna tid skulle hän* 

vändt sig till Sigismund med någon peiitio af antyd t innehåll, är icke tänkbart. 

Bn feldateriog eller ett missförstånd torde föreligga. — D. Prinz i ett bref till 

kejsaren, Warschau 13 mars 1587 (StAIP/^u) förmenar, att allt flere »fumemc 

Hem» öfvergifva tanken på Sigismntids kandidatur, »hey welchem man sich initet 
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anderm besorj^et. weil er noch immer sub prsecoptore ct Jesuitanim disciplina 

erzogen» die Königin möchte nebett den Jesuiten das Regiment in ihre Händ 

bekommen ». 

S. 61 f. Den svenska valambassaden till l^tdefr Af de i Erik Sparres MB 

II f. 146 införda aktstyckena finner man. att de svenska sändebuden utrustades 

med kreditiv ocb instruktion också af Sigismund. Det heter i instruktionen: 

» ..Sed si forte Polonis aliquid iuris. quod pro rata parte ad nostam pertinet vel 

nostrum atiquando fieri poterit. in tantum urgebunt. ut nisi id iis concedatur. 

in electionem nostri non sint consensuri. tunc nostro nomine Ser. Reginam com’ 

pellabunt legati, ut M. ipsius pro matcmo in nos affectn rationem nostri, quan- 

tum quidem unquam fieri potest. habeat tam in electione quam in al iis u egot iis 

Polonicis et Italicis. que nostra intersnnt. • — Tiden för sändebudens afresa från 

Sverige framgår af Ture Bielkes bref till Gustaf Gabrielsson (Oxenstierna). Vadstena 

18 maj 1387 (Oxenstj. sainl.). Det heter där: «Hwa(l nye tidender tilkomer. wet 

iag min broder icke någed synnerliged tilkenne gifvve. allenest att siu äthskillige 

.sendebud hafwe här warid hoos K. M. och wår X Furste Hertig Sigismundo om 

wahled till Pålnske Kong. Näst förle<lcn lögerdag | r maj g. st.j hafwer H. K. M. 

sändt sine fulmyndige sendebud heden och till Pålen. < »refwc Erich Brahe och 

Her Erich Sparre. ♦ 
.S*. 6.?. Drottpnnu AnPtas v<tlf>i>lttik »nh turbipulelser ppied det oslerrikiska partiet 

ICtt bref från Stan. Czariikowski till Joh. Kochtilzki. Posen 18 maj 1587 (polskt 

orig. med tysk öfver.sättn.. St.\ l>elyser ytterligare drottningens politik. 

Det heter, att det österrikiska husets vänner från början ickc velat stöta henne, 

på det hon icke i desperation skulle öfvergå ad partem adversam. Drottningen 

u sill sida har från txhjan lofvat Cz. att tmiui et conatu partes Piasti cofi- 

tunderr ef impedtre och att, om Sigismund skulle forlora alla utsikter, i stället 

gynna Maximilians kandidatur, dock på villkor att han äktade prinsessan Anna. 

Det förändrade läget i Littaven liksom <ick tvmulatio et coneurrentin /ra/mwi hafva 

dock gjort ett ogynnsamt intryck på henne. l'ör öfrigt har hon genom utdelande 

af starostier förstått att vinna för stg vojevo<len af Masovien och kastellanema 

af Czersk och Podlasien (Stan. Kry.ski. Stan. Kadziminski o<.*h Marcin Lesniowol- 

ski] och andra einsdem jaripur som tidigare varit hennes ovänner. — Att de 

österrikiska ocli de svenska intrc.s.sc*iia ickc från liörjan betraktades såsom stå¬ 

ende i oförsonlig motsats, framgar orksa af ärkehertig Perdinands bref till kejsaren. 

Insbruck 6 juni 1387 (StA U'ieu\. d'r det heter: ...•Wiirde aber dic Wahl auf 

khainen aus utiserm Kaus zu bringen sein. so hieltc ich wol auch zum rath- 

lichisten. das unsere (»esandten alsdaim Flciss ankehren solten. Schweden oder 

einen andorn. so unserm Haus nit entgegen. zu der Cron zu befurdem. » 

.s*5. 7<y. S6, tfj. / räcan •au vahfaaeu^ appskjutaudr. Erik Sparre ger i sin MB 

II. f. 113 cn intressant upplysning 0111 de hemliga motiv, som lågo bakom det 

svenska partiets hållning i denna fråga. Han utvecklar först den moskovitiske 

storfurstens lysande utsikter vid en icke närmare angifven tidpunkt: denne hade 

pa sin sida -»mest alle lättaucr och på grund af det österrikiska husets splittring 

också »en stor hop l^l1er-. särskildt masiirer och podlachier. och han hade till 

och med i Xarva (!?) blifvit utropa<l till konung af några tusen anhängare. 

Sparre fortsätter sa onie<Ulbart: ‘Sedan mostc man finna pa det sett igenom 
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iio^a wåra weoner att upskiutha waldagen på nogre wiker, på det den menige 

och meste adel, som helst wille bafue honom, motte blifua förskingrata såsom och 

skedde.» — Deserteringen frän valfältet har ofvan (s. 86) omnämnts. Sparres 

uppgift förefaller mycket trovärdig. 

Ss. 64, 99. Lesniowolskis /orsia beskickning iiU Sverige^ Af ett t StA Danzig 

XXIX: 42) befintligt aktst^xke framgår, att Lesoiowolski pa vägen till Sverige 

förhandlade med Danzigs borgmästare och råd ä drottning Annas vägnar. Drott- 

ningen ber staden verka för Sigismunds val. »Und damit man auch nicbt meynen 

solt, das I. K. M. einige Zerriittung oder Trennung sucben thet. betten sie befohlen, 

offenbabr und nicht in verscb losse ner Thuer zu werben. • Lesniowolski anlände 

till Danzig 18 maj 1587 och reste vidare 21 maj, sedan han fått ett skäligen intet- 

sågande svar. (Jfr också Inveni. under denna dato.) Tiden för Lesniowolskis 

uppehåll vid det svenska hofvet kan närmare bestämmas med ledning af Utspis- 

ningsregister, Slottsark. £0 post »till Påleske Sendingebudb » förekommer där 

bvarje dag under tiden 5—it juni. Jfr förskrift till Per Olsson för det polska 

sändebudet under 9 juni i RK. 

5. 97. Hertig Henrik a/ Ijegnti: i Sverige.' I ett bref till Gustaf Baner af 

) okt. 1386 (KR.) omnämner konung Johan, att hertig Henrik bedt om hans 

konterfej; Banér bör därför låta i guld gjuta cn bild af konungen att bäras i en 

halskedja. 

S. 99 /. Konung Johan infor krafvct po HsHanäs afträdande. I ett bref till 

drottning Anna. Norrköping l juli 1587 <kop.. Kr. Sparres MB 11, f. 02 v.) yttrar 

konung Johan bland annat: »De lavonia potuit baud dubie Ser: tas intelligere 

tam ex responso Casteliano Podlachii dato quam etiam ex relatione legatoruni 

nostrorum, qui iam in Polonia sunt, qu«e nostra de toto hoc ncgotio esset sententia, 

nos sed etiamsi libentissime in petitiouem de Ksthonia consentire veliemus, non 

poé&e tamen hoc facere sine corsensu oronium statuum regnorum eorum, quotuiu 

maxime interest, quos quam facile 110bis sit intra tam breve tempus convoe^arc 

Ser: tas V. ipsa iudicare potest. • 

S. JOO /. Förberedelserna för Sigtsmuuds resa till Idolen. Att konung Johan 

i juni 1387, omedelbart efter lesniowolskis affärdande, tänkt sig Sigismunds 

resa soin snart förestående, framgår af hans bref till Olof Ryning. Vadstena 12 

juni 1387 (Konung Johan III:s koncepter 1383 -92). Det heter där. att Sigis¬ 

mund »allersenest wid tben förste dag luii näst tilstundende Julii månedt» skoll 

begifva sig till Danzig, hvadan »en hoop adelsmän», biand andra Ryning. böra 

hålla sig redo att åtfölja honom. De lK>ra inställa sig i Stegeborg eller Kalmar 

i början af juli. 

5. J32 /. Drottning Annas valagitation. Det kejserliga sändebudet och den 

spanske ambassadören meddela 1 bref till kejsaren af Warschau 24 juli 1387 (ko|). 

PLA Kremsier), att dc 20 juli haft gemensam audiens hos drottningen, .som där¬ 

vid förklarat, att liksom kejsaren s<ikte befordra sina bröders intressen, sä arbeta- 

tade hon för sin systerson. »Dass aber solchcs desto unbesidnverlicber fortgelien 

möchte. wehre sie entschlossen. nicht allein ihren besten 1'leiss und Palrocinicrung 

keinesfals zu späaren. sondem auch, so viel möglich wehre. mit Darstreckungk 

etzlicher anzehenlichen Summen Gckles S. K. W.. damit cr solchs Keich erlangeii 

mcKhtc. zu befiirdern. wie sic dann albereit drevmalhundert lausendt Thaler in 
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allerl^y fiirfallende Kriegsnotturft. so etwa möcbte zu Defendjenicg dieser Cron 

Poln fiirgeoommen werden. dem Laode auszuzablen sicb erbotes und hienebeti 

alle benefida illa und vacaotias in Mahsovie denen offerirt und vorebret, anch noch 

mit andern vertröstet und zuegcsaget. welcbe ibren Sobn. wie sie ibn nennet, den 

KhÖnig aus Schweden promovieren belfen. * 

5. /79 /. Sigismunds uppehåll i Pioirkow. I sin MB II» f. 70 söker Sparre 

uppvisa, att konung Johans obeslutsamhet ocb långsamhet uppmuntrat det ö$ter> 

rikiska partiet till en djärf kupp. Hans framställning har sitt intresse. »Den 

osakerheet. som sedan var påferde i Petercow, kunde ocb icke eller wara så stoor» 

som rychtet her wankede. der om, huar så behöfdes. skal nogh finnes kan. men 

huru den och syntes kunne hafue warid. så kom ban derutaf ocb bade elliest 

wared slett ingen, om ded icke bade förosaked: Först att den saaken blef i 

Calmerne emot förtröstning satt i så långtbetcnkicnde. Demest att ded blef aldeles 

afslagit. om huilkct båd bud ocb bref kommo till Dantzick. Till ded tridie att 

man icke wille löpe in om Blockhuset utan leigde. för dedh att Kongen lågh i 

9 dygn på skepet. för än al) ting blefue afhandlet och i medier tyd äfta botade 

sigh willie drage tilbake igen. Dctte alt wiste ded Kejserlige sendebud. som lågb 

i Dantzick. huilke satte mood i Erchiehertig Maximilian, så att han då först 

drogh öfver gräntzen. för än K. M. kom in i Dantzick. huilket han. om dette drögz- 

mål icke hade warid. wäl hade låted blifue ogiort. • — Leo Sapieha meddelar i bref 

till Krzysztof Radziwill. Kazimierz 17 no v. 1587 {Scripiores rerum Polontcarum 

VIII. s. 18O). att Sigismund den 14 no v. stod i begrepp att lämna Piotrkow och 

redan afsandt tross och kök. då han plötsligt beslöt uppskjuta vsin afresa. Han 

kände sig osäker gent emot Maximilians öfvermakt, ocb Zamoyski hade i bref 

uppmanat honom att invauta förstärkningar. Sapieha nämner också öfverrump- 

lingen af Przedborz (den 12 nov.) och en traffning följande dag. i hviUcen 84 

man af Opalinskis folk .stupade. Han lämnar också en skildring, som får anses 

trovärdig, af omständigheterna vid öfverlämnandet af Maximilians bref till Sigis* 

mund (se of van ss. x8o f.. 181 u. i). Budbäraren, en brorson till oboiny Stanis- 

law Krasicki. föreställdes af denne för konungen och begagnade tillfället att öfver* 

lämna brefvet; farbrodern och konungen voro lika häpna. — Det är alltså 

uppenbart, att dateringen nov . s. 180 n. 5. är efter gammal stil. 

S, 796 /. /V litlavi^fia stoudeiHus a/xrrl(i}*gni}ii;ar. Om de littaviska 

ständermöteiia under interregnum 1587 fiima^^ en del upplysningar, visserligen 

icke med afseendc på valfrågan, bos I. I. Laito. Vclikoje hniaejestvo litovskoje 

vo i4oroj poloviMc* .\\’l slolvdia, s. 617 ff. iVnivcrsiletcts i Jurjev tUtjenyja 

Zapiski* XX. 2912, n:o 9.) De båda i Wilna hållna riksmötenas universal, 

da t. II okt. oeli 17 in^v. iiro tryckta bUuul s. 144 ff. (ib. 

11:0 II—12.) 
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Innehållsförteckning. 

STRIDEN MELLAN KONUNQ SIQISMUNO OCH HERTIG KARL INFÖR 
DET TYSKA RIKETS FURSTAR 1598. S i- ^^.4 

I. Medlingens förhistoria. S. i—.^8 
Synpunkter på ämnet. s. i. Källor: äldre uppgifter, s. 2; nyutgifna källor. 

5. 3. Konflikten mellan Sigismund och Karl, olika rättsståndpunkter. s. 4. 

Frågan om forum för tvistens slitande, s. 5. Exempel på medling under 

X500-talet, s. 5 f. Huset Hohenrollern i sin ställning till Sigismund, s. 7 

f.; ifrågasatt giftermälsförbindelsc. s. 8 f. Stgismunds planer på ett diplo¬ 

matiskt fälttåg i Tyskland, s. 9. Hertig Karls tyska förbindelser, hans 

diplomatiska hänvändelser 1596 —97, $. 9 ff. Sigismunds diplomati, Sparres 

och Axbergs samt Skrzetuckis beskickningar, s. 12 ff. Sparre och Axberg 

i Mecklenburg, s. 13 f. Hertig Ulriks initiativ, s. 14. Skrzetucki i Bran- 

denburg, s. 14; i Sacbsen och Ansbach, s. 13 ff.; i Pfalz, s. 17; ånyo i Ans- 

bach. s. 18; ånyo i Brandenburg, ss. 19,21. (leorg Fredriks ståndpunkt, 

5. x8; de preussiska regeringsrådens hållning, s. 19 f. Sigismunds rustningar, 

oro i Mecklenburg och Brandenburg, s. 20. Sigismunds blockadplancr. för¬ 

handlingar med stater och städer vid Östersjön, s. 21. Hans kraf gent emot 

hertigdömet Preussen, s. 22 f. Förhandlingar mellan Ceorg Fredrik och 

Joaclhim Fredrik (juni 1598). diplomatisk aktion besluten, s. 23 f. Hertig 

Kars hållning s. 24. Markgrefven Johan Sigismunds beskickning till Sigis¬ 

mund, SS. 24 f. 36. Sigismunds värfningar i Preussen, s. 25. Den hohen- 

zollemska aktionsplanen: svar från Mecklenburg, s. 25; från Pommern, s. 

2b. Sigismunds katolska trosnit, s. 26 f.; farhågor i det protestantiska Tysk¬ 

land, s. 27. Sigismunds begäran oxn durchtåg genom Pommern och Meck¬ 

lenburg. oro i dessa territorier, s. 28 f. Sigismunds taktik vid resans förbere¬ 

delser. vilseledande rykten och uppgifter, s. 29 f. Nya förhandlingar med 

bansestädema, särskildt Rostock, om blockad, s. 30 f. Den hobenzollcrn.ska 

aktionsplanen: svar från Pfalz. s. 32.; Joachim Fredriks instruktion för 

Wintcrfeld, s. 32 f.; diplomatkonferens i Rostock, s. 33 f.; sän<lebuden.s 

•Vereinigung ♦, s. 34; hertig Ulriks invändningar mot denna. s. 33. De bran- 

denburgska, ansbach-preussiska och meckleiiburgska sändebuden afrc.sa 

till Sverige, s. 35. Markgrefven Johan Sigismunds försenade beskickning, 

s. 36. De preussiska regeringsrådens upposition mot (leorg Fredriks politik, 

s. 36 ff. 

II. MedliRgsförsoketsförlopp. S. (>4 

Sändebudens ankomst till Kalmar, s. 39. Sigismunds hållning gent emot 

den diplomatiska aktionen, s. 39; hans första .svar till sändebuden, s. 40. 
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Hertig Karls båUatng, misstro och stötande utlåtelser. s. 40 f.; hans villkor 

i den första formuleringen, s. 41 f.; sändebudens invändningar, s. 42; fort¬ 

satta förhandlingar, s. 43; hertigen mot dröjsmål och skenförhandlingar, s. 

43 f. Sigismunds invändningar och anklagelser mot Karl. s. 44 denne 

betecknad såsom vasall, s. 45. Sändebudens föreställningar, s. 45 f. Karl 

yrkar ånyo snart afgörande. s. 46. Sigismunds resolution af 3 sept.. s. 46 f. 

Karts protester mot alla länsrättsliga analogier, s. 47; hans resolution af 

4 sept. med skärpta kraf. 5/48. Sändebudens förställningar mot de nya 

krafven. s. 48 f. Karls omedgörlighet och vädjan till krigsbefälet, s. 41). 

Sändebuden ånyo bos Sigismund, deras missmod, s. 49. Karls framryck- 

ning mot Stegeborg. strid där 8 sept.. s. 50. Karl hos sändebuden, demon¬ 

strerad förbandlingsvillighet. s. 50 f. Sändebudens framställning till Sigis¬ 

mund. s. 51; dennes resolution af 12 sept.. s. 32. Karls nya af prutade vill¬ 

kor. s. 52. Sändebudens medlingsförslag af 13 sept.. s. 53. Karls nya kraf 

ph rådsherrarnas fängslande, s. 53. Sändebuden anse sitt värf afslutadt; 

deras afsked.saudiens hos Sigismund och af resa från sSverige. s. 54. Fortsatta 

direkta förhandlingar mellan Sigismund och Karl. s. 55. Återblick: Sigis¬ 

munds juridivska argumentering, satsen sf^oliatus ante omnia ffsiittunäus. 

s. 5(); samma grundsats åberopad af konung Hans 1505. s. 57. Sigismutul 

efter återkomsten till Danzig, hans nya diplomatiska fälttåg, s. 3S; hatis 

sändebud i Mecklenburg och Danmark, s. 39: i Brandenburg. s. (>o. Den 

nya hohenzollcrnska aktionen: Joachim Fredriks instruktion för Winter- 

fcld, s 60 f,; afböjandc svar från Hessen. Sachsen, Pfalz. s. Oi. Del bran- 

denburgska och det mecklcnburgska sändebudets afresa. beskickningens 

afbrytande i Rends!)urg. s. 62 f. Dansk-mecklenburgska planer på medling, 

s. ^>3. Hertig Karls st«åndpunkt: ingen utländsk skiljedom, men europeisk 

offentlighet, s. 63 f. 

STADEN DANZIQ OCH SIGISMUNDS RUSTNINGAR MOT SVERIGE 
1599.. S.03— 

Danzigs ställning till det polska riket, dess politiska principer, s. 63. Dess 

ställning till Sigistuuml sasom svensk konung, s. 00. Sigismunds politik 

efter återkomsten fran Sverige 130b. s. OO f.; Kalmars undsättande, s. 07; 

försök till handelsblockad, s. 07 f. Ostfriesiska förhållanden mot 1300-taIets 

slut, konflikt mellan grefven och Hmden. s. f.; svensk inblandning i kon¬ 

flikten. s. { (irefvc Johan af Ostfriesland vid det polska hofvet. repressa¬ 

lier mot Enidcns sjöfart, s. 70. Danzigs opposition mot repressalierna, s. 

70 f.; <len preussiska landtdageus iutcrccssion. s. 71. Keekerbari som Dan¬ 

zigs språkrör inför Tylicki, s. 71: inför Schichcl. s. 72 f. Tylickis stånd¬ 

punkt. s. 73. Keckerbarts diskussion med Johannes Tidichinni Bultius. 

s. 73 f. Dan/.igs standpunkt, s. 74 f. Sigismund utrustar kapare, s. 73 f, 

Misslyckad expedition till Kalmar, s. 73 f. Danzigs protest mot kaparetra- 

fiken, s. 77. Sigisimiml begär fartyg ovh krigsfolk, s. 78; Danzigs tillmötes¬ 

gående, s. 7m. Budskapet <iin Kalmars fall, s. 7c> f, Keckerbarts fortsatta 

förhandlingar i Wars/.awa, s. So f.; repressaliefraguu, s. 80; kaparesakeu. 

s. iSi {.; hans klag<iuial mot det sveiiska kansliet, ss. 82 f.. 84; fortsatt dis- 
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kussion i kaparesaken. s. 83. Grefve Johan ånyo vid det polska hofvet, s. 

84 f.; hans resignation, s. 85. Sigismunds missnöje, s. 85. Frågan om J ohan 

Leves ercemtion, s. 85 f.; Danzig mot det svenska kansliets nya öfvergrepp, 

s. 86; Tyiickis ståndpunkt, s. 87. Sigismunds nya mandat, tvistens upp¬ 

skjutande» s. 87 f. Den svenska frågan på riksdagen 1601, s. 88. Ekon 

af Danzigs klagomål under rokosz 1606—07, s. 88 f. 
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striden mellan konung Sigismund och hertig 

Karl infOr det tyska rikets furstar 

1598* 

I. MEDLINGENS FÖRHISTORIA. 

Kampen mellan konung Sigismund och hertig Karl har af 

L. VON Rane£ och andra insatts i sitt världshistoriska sammanhang, 

som en fas i striden mellan reformation och motreformation, ehuru 

man ännu saknar den rikare belysning af detta sammanhang^ som 

Vatikanarkivets hithörande källor kunde skänka. Sedan A. Thbi‘ 

NBRS d^ar hafva dessa icke på något sätt blifvit direkt publi* 

cerade eller bearbetade — om man bortser från den af H. Biau- 

DET ledda »finska historiska expeditionen» i Rom, hvilken dock 

ännu endast på n^on enstaka punkt behandlat händelserna efter 

Johan niis regering. Oafsedt de arbeten (främst af S. J. Boe- 

THius), som behandla stridens inre, konstitutionella sida. har 

H. Hjärnb ur polska afskriftsamlingar och krönikor hämtat värde¬ 

fulla bidrag särskildt till historien om Sigismunds första besök i 

Sverige, och ur staden Danzigs arkiv har förf. offentliggjort de¬ 

lar af dess agenters bref från det polska hofvet, särskildt belysande 

den inre situationen i Polen. Men om händelsernas komplikation 

till en nordisk kris, som ingrep äfven i de tyska östersjöstatemas 

öden, är ännu icke mycket kändt, och Sigismunds liksom hertig 

Karls utrikespolitik, svårutforskad som den af vissa skäl är, utgör 

ännu i många delar ett okändt land, äfven om K. Pira gifvit 

konturerna af Sveriges förbindelser med Danmark* och A. Jons¬ 

son, ännu flyktigare, berört Sigismunds diplomatiska verksam¬ 

het under åren 1597—98.* I ett vidare sammanhang rymmer 

^Svensk-danska förhandlinsar 1^93 -1600. Diss. Stockholm 1893. 

* Hertig Karl och Sigisnimid 1397- - Diss. (»ötcborg 

Goicb. Högskr, Afsskr. XX: 2 ia 
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G. V. Forstens stora arbete* en mängd hopsamladt arkivmaterial, 

men föga sofradt och i en stundom hastig första bearbetning, me¬ 

dan å andra sidan Ä. Szelagowskis idérika och öfverskådhga 

verk,* som i medveten motsats till Forstens vill gifva de stora lini- 

ema och sjmpunktema, i stället lider däraf, att framställningen 

nästan uteslutande är byggd på de sporadiska tryckta källorna. 

Rörande en episod i den nordiska krisen sådan som det för¬ 

sök till medling mellan Sigismund och Karl, hvilket år 1598 (och 

1599) företogs af Brandenburgs, hertigdömet Preussens och Meck¬ 

lenburgs regerande furstar, kan man under sådana förhållanden 

icke vänta mycken upplysning af den historiska litteraturen. Sär- 

skildt dess förhistoria har legat i fullständigt dtmkel, och i den 

rikstyska, den brandenburg-preussiska och mecklenburgska historio¬ 

grafin från Häberlin och Senckenberg till M. Ritter*, från 

D. CHYTRiEus* till H. ScHNELL* finner man på sin höjd ett torftigt 

omnämnande af detta tyska ingripande i den nordiska krisen, hvil¬ 

ket bortskymts af det heliga romerska rikets mångahanda inre 

förvecklingar under dessa år. Af polska källor nämner Wiele- 

wiCKis bekanta jesuitkrönika* helt kort ankomsten af »några tyska 

riksfurstars sändebud» till Kalmar, där de med själftagen rätt 

gjort konung Sigismund föreställningar. För den senare tradi¬ 

tionen, sådan den framträder hos Piasecki’, har sammanhanget 

redan blifvit så gnimladt, att han angifver Brandenburg, Sachsen 

och Pommern såsom medlande makter; misstaget beror väl knap¬ 

past på käimedom om, att äfven de två senare verkligen varit 

ombedda att ansluta sig till medlingen. Utan spår har medlings- 

^ haUijskij vopros A I*/ x XVJ1 sioUtijach (1^,44^164^). Hist.-filol. 

Pakult:$ i Petersburg Zapiski 34, Petersburg 189^. 

^ Sprawa polnocna w wickach XVI i A*I7/. I. Krakow 1904. 

* Deutsche Geschichtc im Zeitaltet äcr CeRenrelorntatioti und des DreissigjaUtisen 

Kricges, Il (1586—1618). Stuttgart 1S95. S. 142 ff. behandlas huset Hohen- 

zollems allmänna hkspolitik i slutet af 1590'talet. 

♦Jfr dennes Continuatio histovica ab anno 1595 ... ad prasentem annum 

(tjpsis 1599). s- T86. 

* Mecklenburg iw ZeUalier der I^r/ormation 1503—i6oj. Berlin 1900. 

* Scriptores rertttn Polonicarum, VII (Krakau 1881). s. 249- 

‘ Cromcon gcatornw in Jutr>*pa sintmlarium, Krakow 1648, s. 249. Misstaget 

går igen ho.s LocCENCrs, Historiee Succau(e. . . libri novem* (Frankfurt ocli 

Leipzig 1670), s. 438. 
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STRIDEN MELLAN SIGISMUND OCH HERTIG KARL 3 

verket ej kunnat blifv^a i den s\'enska historiska traditionen; om 

också dess förhistoria låg höljd i mörker, spelade dock de främ¬ 

mande sändebuden en mycket synlig roll i händelserna imder som¬ 

maren 159S. Karl Karlsson Gylli£nhielm i sina anteckningar 

berör flyktigt närvaron af brandenbuigska sändebud/ Johannes 

Messenius nämner flerstädes samtligas verksamhet som mellan¬ 

händer i förhandlingarna mellan konungen och hertigen,’ och Ar¬ 

nold Johan Messenius, som öfverträffar fadern i utförlighet och 

precision, antyder klarare deras själfständiga verksamhet och vet 

att namngifva ett par af dem/ Jonas Werwings bekanta historia 

är på deima punkt mer summarisk och betecknar i förhållandet 

till Messenius d. y. snarast en försämring;* senare historiker 

hafva på sin höjd i förbigående nämnt den främmande medlingen/ 

I sin pålitligaste form föreligger den historiska traditionen om 

medlingsverket i de främmande sändebudens gemensamma slut- 

lelation till sina resp. landsherrar, och denna är numera utgifven 

efter sina tre redaktioner. Dessutom äro själfva de autentiska 

historiska kvarlefvoma af medlingsverket, sändebudens brefväx- 

ling med de tvistande partema och dessas resolutioner, nästan full¬ 

ständigt bevarade i samma utländska arkiv, och de viktigaste af 

dessa äro numera likaledes utgifna.* Men därvid har intet med- 

tagits af den tid^are rikhaltiga brefväxling mellan de i den nor¬ 

diska krisen intresserade tyska furstarna, hvamr medlingens för¬ 

historia i sina väsentliga drag kan utläsas.'’ I föreliggande upp- 

1 Historiska Handlingar, 20 (Stockholm 1905)^ s. 273. 

’ Scondia Illusiraia, VIII (Stockholm 1702), s. 56 ff. 

’ Jfr nedan. Jag citerar efter handskriften E. 323 i Upsala Univ. Bibi. 

^ Konung Sigismunds och konung Carl den JX:de$ historier. .. I (Stockholm 

1746), a. 388 ff. 

* T. ex. E. Hildebrand i Sveriges historia intill tjugonde seklet, IV (Stock- 

holm 1904), 3. 238. 

^Historiska Handlingar, 23 (Stockholm 1910)^ ss. 174 ff., 184—277. 

’ De hithörande aktstjckena frän Grossherz. Geheimes und Hauptarchiv i 

Schwerin (i det följ. citeradt Schwerin) äro att finna i den volym, hvars signum 

angifves i Htst. Handl. 23, s. XXI; de frän Königl. Geheimes Staatsarcbiv i 

Berlin (i det följ. citeradt Berlin) hämtade återfinnas där hufvudsak ligen under 

Rep. IX: 5 a I, IX: 5 a 2 och IX: 3 b. Det bar icke befunnits nödigt att här 

för hvarje särskildt aktstycke angifva, i hvilken af dessa nära sammanhörande 

buntar det är att finna; däremot angifves signum för det fåtal akter, som cj till¬ 

höra denna grupp. 
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sats skall emellertid särskild uppmärksamhet ägnas åt denna för¬ 
historia, medan i fråga om själfva medlingsverket, förhandling¬ 
arna i Sverige, endast det väsentligaste skall under sträng begräns¬ 
ning framdragas och belysas. Af särskild betydelse är därvid en 
undersökning af medlingens folkrättsliga förutsättningar liksom 
af de tvistande parternas juridiska argumentering, men därvid mö¬ 
ter man en svårighet i bristen på orienterande litteratur, på jäm¬ 
förliga monografier och på sammanfattande arbeten, byggda på ett 
så omfattande material, att slutsatserna kunde blifva af tillräck¬ 
lig räckvidd. 

« « « 

De konflikter, i hvilka den af hertig Karl företrädda arffurste- 
makten särskildt från år 1595 trädde både gent emot konung och 
emot riksråd, må till sist i själfva verket hafva blifvit lösta genom 
maktspråk — formelt utkämpades de dock från början till slut 
mellan olika rättsståndpunkter. Mestadels höllo därvid konung, 
riksråd och arffurste sina kontroverser inom den nationella rättens 
gränser, och de olika ståndpunkterna syntes sammanhänga med 
skiljaktig tolkning af landslag, konungaförsäkran och af ständerna 
bekräftad kunglig husordning. Men tidvis hämtade konungamak¬ 
ten sina argument också från den i romersk-rättsliga former stöpta 
tyska länsrätten, och i sådant af seende fiimes särskildt ett hittills 
obeaktadt sammanhang i Hrik Sparres verksamhet som konunga- 
dömets teoretiker, alltifrån hans utläggningar redan under Johan 
ni;s tid i skriften Pro rege, lege et grege till hans formulering af ko¬ 
nungs och vasalls inbördes förhållande i de aktstycken han år 1598 
uppsatte såsom Sigismunds tjänstgörande kansler. Medan herti¬ 
gen på det våldsammaste protesterade mot ett sådant indragande 
af utländsk rätt, ett sådant degraderande af en svensk arffurstes 
ställning till en vanlig vasalls, sökte man i stället på konungens 
sida vid tillfälle göra gällande, att Sveriges rätt i allt väsentligt 
Öfverensstämde med »kejsarlagen ». Att man därvid icke blott hade 
blicken fäst på länsrättens fixering af de regalier, som tillkommo 
dominus feudi, utan också ville åberopa vissa romersk-rättsliga 
principer, särskildt sk\'ddet af besittningsrätten gent emot herti¬ 
gens intrång, skall jag i det följande söka visa. 

I en sådan strid mellan rättsståndpunkter gällde det att finna 
ett forum, inför hvilket processen kunde komma till förhandling 
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STRIDEN MELLAN SIGISMUND OCH HERTIG KARL 5 

och dom. Gustaf Vasas testamente hade förutsett möjligheten af 

tvister inom det regerande huset och för sådant fall stadgat skilje¬ 

dom af »de förnämste uti riket» samtyckta af båda parterna; sär- 

skildt varnades mot vädjande till utlandet i dylika mål.^ Under 

tvisten mellan Johan III och hertig Karl, särskildt år 1585, hade en 

skiljedomstol enligt testamentets stadgande varit på tal, och rikets 

råd,, som visserligen hälst velat draga saken under sin egen dom- 

värjo, hade afgifvit förslag om dess sammansättning på bredare 

grundval; men tvisten hade till sist blifvit löst på annat sätt.’ Se¬ 

dan efter tronskiftet konungamakt och arffurstemakt ånyo kom¬ 

mit att stå emot hvarandra i en skärpt och fördjupad konflikt, 

hade det icke på länge varit på fråga att slita tvisten genom skil¬ 

jedom vare sig inför inländskt eller utländskt forum. För konungen 

var det en motbjudande tanke att låta annan döma i en sak, som 

angick hans höghet och kungliga rättighet, och före afgörandet vid 

Stångebro har han knappast tänkt på någon annan instans än sin 

egen, där han således skulle vara både part och domare. Händel¬ 

sernas utveckling gjorde för öfrigt en skiljedomstol efter testamen¬ 

tets anvisning otänkbar; landet stod snart söndradt mellan parti¬ 

erna, rådet gick öfver till konungens sida, deöfriga ständerna tvungos 

in under hertigens ledning; hvar skulle man så kunna finna in¬ 

hemska skiljedomare, som båda parterna ville godkänna? Gent 

emot sina antagonister inom riksrådet förklarade sig hertigen emel¬ 

lertid villig till rättslig förhandling inom riket inför menige riksens 

ständer eller andra oväldiga och opartiska domare, och i sitt öppna 

bref af 14 juni 1597 fogade han till kungörelsen därom en erbjudan 

att inför hela kristenheten besvara och vederlägga deras beskyll¬ 

ningar.' £n hänvisning till testamentet visar dock, att det där¬ 

vid icke är fråga om utländsk skiljedom, utan endast om europeisk 

offentlighet i förhandlingen; denna tanke ledde följdriktigt till 

inkallande af främmande potentaters ombud såsom %nttnen. 

Från konimgens eller hertigens sida är det aldrig tal om att 

lita till främmande potentaters medling i deras inbördes tvister, 

och när det år 1598 kommer till ett sådant ingripande af tyska fur¬ 

star, sker det på dessas eget initiativ. En dylik aktion i fredens in- 

^ RiksdagsakUr, I (Stockholm 1887). s. 694. 

•Ib,, 11:2 (Stockholm 1899). s. 659 ff. R. KJKl-l-ÉS’, HiksråttsinstituUts 

inbildning i Sveriges historia (Upsala 1895)^ s. 29 f. 

^Svenska Riksdagsakter, IV: i (Stockholm 1909), s. 72 ff. 
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tresse hade urgammal häfd/ men fann under nu afhandlade tider 

sitt särskilda berättigande däri, att kristenheten måste i godo göra 

upp sina inbördes tvister för att kunna stå som en man mot den 

städse hotande osmaniska faran. I kraft af sitt ämbete hade kejsa¬ 

ren en särskild befogenhet att ingripa i sådana fall, och äfven rikets 

kurfurstar synas hafva ansett sig särskildt kallade att uppträda 

såsom fredsstiftare, då krigsfaran närmade sig dess gränser. Föröf- 

rigt kunde naturligtvis ofta det egna. nära liggande intresset gömma 

sig under de fredsstiftandes konventionella deklamationer. 

I de nordeuropeiska förvecklingarna hade under århundradets 

lopp dylika medlingsförsök vid mångfaldiga tillfällen spelat in; 

här må endast erinras om kejsarens verksamliet såsom fredsmäk' 

lare vid kongresserna i Stettin 1570 och i Teusina 1595 och om den 

påfliga kurians andel i det polsk-ryska stilleståndet 1582. 1 dessa 

och flere liknande fall hade det emellertid gällt att slita tvister mel¬ 

lan fullt själfständiga, inbördes likställda furstar, medan däremot 

i den nordiska krisen år 1598 samma rikes konung och arffurste 

stodo mot hvarandra. Vid sådant förhållande måste en medlings- 

aktion, om den öfver hufvud ansågs tillåtlig,* i hvarje fall framstå 

som ett vanskligare, mera delikat värf. I själfva verket saknades 

icke precedens för ett sådant ingripande i ett nordiskt rikes inre 

förvecklingar, och märkligt nog hade fredsmaningama då kommit 

från samma håll. De segslitna tvister, som tidigt söndrat den danske 

konungen och hans vasall och medregent i Gottorp, hade som be¬ 

kant i Kristian ll:s tid ledt till en kris, på mångfaldigt sätt kom¬ 

plicerad med andra yttre och inre förvecklingar. Innan denna kris 

öfvergick i det öppna krig, under hvilket hertig Fredrik trängde sin 

kunglige brorson och länsherre från tronen, hade försök gjorts att 

under främmande medling bilägga stridsfrågorna i godo, och år 

1522 Kade kurfursten af Brandenburg och hertigarna af Mecklen¬ 

burg verkligen mäklat en provisorisk förlikning, som ställt en de¬ 

finitiv skiljedom i utsikt.’ Analogin med samma furstars ingri- 

‘ Se särskildt CH. Vovrchavut, De la médiation, Diss. Paris 1900, s. 71 ff. 

— Termen meduUiint förekommer ej i 1598 ärs aktstycken, däremot någon gäng 

uttrycket intcrressi^nt. Vanligen användes omskrifniug: •zwischen beiden Teilen 

gutliche Handlung (Tractation) suchen • eller dyl. 

* Oni dcii .senare d(»ktrinen: F<m rC!I.VI‘I.T. s 8 ff. 

*C. F. Dc frt' Ri'^crs Historie. . . I497*“I53^>. III: 2 

(Köpcuhninii, 1S67), s. y*» ff 
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pande i den nordiska krisen år 1598 är slående, ehuru naturligt¬ 

vis också vissa olikheter framträda: de tvistande parternas inbör¬ 

des statsrättsliga förhållande är icke detsamma, och den senare 

medlingsaktionen betingas på ett helt annat sätt än den tidigare 

af de medlandes själfständiga initiativ, träffar de tvistande par¬ 

terna så pass oförberedda, att den i viss mån får karakteren af en 

intervention. 1 fråga om motiven för de medlandes ingripande må 

sarskildt framhållas, att huset Hohenzotlem år 1598, såsom den 

polska kronans vasall i bertigdömet Preussen, stod i ett beroende 

af den ena tvistande parten, hvartill intet motstycke gafs i dess för¬ 

hållande till den danske konungen år 1522, och att häns3men till 

detta förhållande spelade en stor roll i den senare medlingens för¬ 

historia. 
• * * 

Favör regis, den polske länsherrens gunst — detta ofta mö¬ 

tande uttryck innebar en af huset Hohenzollem städse beaktad 

politisk synpunkt, sedan det sekulariserade Ostpreussen kommit att 

stanna i dess händer såsom län under den polska kronan. Det gällde 

att stå väl med länsherren icke blott med hänsyn till sjäHva för- 

läningens bestånd och närmare villkor, utan också med hänsyn till 

den stundom öppna, stundom mer latenta intressestriden mellan 

furstemakt och ständer i Ostpreussen, under hvilken särskildt de 

senare icke tvekade att vid tillfälle gent emot sin hertigs anspråk 

vädja till öfverlänsherrens inblandning. Närmast hade naturligt¬ 

vis själfva den i Preussen regerande grenen af dynastin att bevaka 

sina intressen i sådant afseende, men äfven dennas öfriga medlem¬ 

mar hyste särskild omsorg om de preussiska angelägenheterna, 

sedan de år 1564, strax efter den förste hertigens bortgång, försäk¬ 

rats om eventualsuccession såsom läntagare i Preussen efter den 

regerande grenens utslocknande; i första hand skulle därvid den 

franjdska linien, företrädd af markgrefven Geo^ Fredrik af Ans- 

bach (f 1603), komma i fråga, men i andra band också den kur¬ 

furstliga linien i Brandenburg, företrädd af kurfursten Johan Fred¬ 

rik {f 1598). Händelsernas utveckling förde emellertid snart där¬ 

hän, att Geoi^ Fredrik kom i faktisk besittning af det preussiska 

länet, medan detta ännu rättsligen tillhörde den förste hertigens 

son Albrekt Fredrik (f 1618): denne förföll nämligen 1573 till 

svagsmne, och sedan regementsråden, hvilka främst kände sig som 
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ständernas tromän, några år hade styrt landet, lyckades Georg 

Fredrik år 1578 att erhålla den polske konungens förordnande 

såsom förmyndare för den svagsinte hertigen och såsom interims- 

regent. 1 denna egenskap sökte han sedermera med stor framgång 

att häfda den något degenererade preussiska furstemakten gent 

emot de tidigare nästan allrådande ständernas anspråk och framför 

allt att skapa en ordnad finansförvaltning, som i möjligaste mån 

skulle göra honom oberoende af landtdagamas gunst och nåd. 

Den preussiska förläningen måste bekräftas vid hvarje tron¬ 

skifte i Polen eller inom de tre hufvudliniema af d5Tiastien Hohen- 

zollem; det gällde såltmda fÖr den senare att städse behålla en sä¬ 

ker plats i länsherrens gunst. Konung Sigismund hade förmåtts 

att år 1589 meddela förnyad investitur, i hvilken kurfursten Johan 

Geoig och markgrefven Georg Fredrik inneslötos, men frågan 

måste ånyo komma upp, när den patriarkaliskt bamrike kurfur¬ 

sten eller den barnlöse markgrefven aflede. Den förres äldste son 

Joachim Fredrik, administratör öfver stiftet M^^deburg, var när¬ 

mast att ärfva bådaderas successionsanspråk, men däri innefatta¬ 

des rättsligen icke Geoi^ Fredriks ämbete såsom förmyndare och 

gubemator, hvilket kontmg Stefan tilldelat honom p>ersonligen för 

lifstid; det skulle bero på konung Sigismund att förnya uppdraget 

för Joachim Fredriks del. Under sådana förhållanden måste denne 

äga dubbel anledning att efteifika länsherrens gunst.‘ 

Bland medel att skapa ett intimare förhållande till den polske 

länsherren, hvilken ju sedan 1592 också var Sveriges konui^, hade 

kurfurst Johan Fredrik tidigt fäst sin blick vid planen att stifta 

ett äktenskap mellan en prins af sitt bus och Sigismunds syster, 

prinsessan Anna, som denne icke ogärna ville se försörjd. Redan 

år 1592 di^-ftades frågan inom en trängre krets af invigda, bland 

hvilka sekreteraren Niklas Rask framträder såsom Sigismunds för¬ 

trogne, och år 1594 gaf den anledning till beskickningar mellan 

kurfursten och Joachim Fredrik, hvarvid af dennes söner såväl 

Johan Sigismund som Johan Georg var på tal som lämplig brud¬ 

gum, tills valet stannade på den senare. I början af år 1596 be¬ 

fann sig ett ombud för Joachim Fredrik vid det polska hofvet för 

^ Oni (len preussiska förläningsfrägan: H. Pkutz. Preussische Gesckichte 1 

{Stuttgart 1900), s. 253 f£. och K. BREYSIGS framställDing i inledn. till Ur¬ 

kunden and Acten^tiicke znr Gcschichte des Kurfiirsten Friedrich Wilhelm von 

BrandcnbuYi^, XV. Berlin 1S94. 
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att underhandla om giftermålskontra|ctets närmare bestämmelser, 
och förmälningen utsattes af konung Sigismund till Martin! (ii nov.) 
samma år. Men den brandenburgska dynastien ansåg det fördel* 
aktigare att under olika förevändningar uppskjuta den definitiva 
ceremonien, tills den på förhand utnyttjat det gifna äktenskaps¬ 
löftet för sina syften. Man ville för brudgummens räkning göra 
anspråk på en ordentlig och varaktig upphöjelse, antingen såsom 
Georg Fredriks efterträdare i förvaltningen af hertigdömet Preus¬ 
sen eller rent af såsom konungens ståthållare i Sverige. Men dessa 
aspirationer möttes af ett skarpt motstånd bland annat från den 
påfliga kurians representant Malaspina, som var på sin vakt mot 
hvarje försök att utsträcka det protestantiska huset Hohenzollems 
inflytelsesfer. Under sådana förhållanden kommo giftermålsför- 
handlingama att dr^a långt ut på tiden; i själfva verket skulle 
de först år 1609 afslutas genom en definitiv brytning.* 

* * * 

Det var helt naturligt, att konung Sigismund, då han öfversåg 
sina maktmedel i den alltmer skärpta konflikten med hertig Karl, 
skulle fästa sin uppmärksamhet också vid möjligheten att göra 
sig till godo dynastien Hohenzollems ofvan antydda beroende af 
den polska kronan. Redan i ett rådslag från början af år 1593 hade 
kanslern Jan Zamoyski nämnt markgrefven af Ansbach bland dem, 
som konungen borde diplomatiskt bearbeta,* men först då ett väp- 
nadt ingripande mot hertigen blef allvarligt påtänkt, beslöt man 
förbereda detta genom en diplomatisk aktion vid de tyska furste- 
hofven och särskildt hos dynastien Hohenzollem. I första hand 
gällde det därvid att vederlägga de framställningar af stridsfrå¬ 
gan, som hertigens diplomati hade gjort eller misstänktes hafva 
gjort på samma håll. 

I själfva verket följde Sigismund därutinnan endast det exem¬ 
pel, som hertig Karl tidigare gifvit; denne hade nämligen förstått 
betydelsen af att i kampen mot riksråden och den bakom dem stå¬ 
ende konungen äga åtminstone moraliskt understöd af Tysklands 

1 Otn detma viktiga giftermålsförhandling är ännu icke mycket bekant. Ktt 

rikt materia] ir bevaradt i Geb. St. A. i Berlin, Rep. IX: 13 a—e. — Jfr Svenska 

RiksiUsgsakUr III, a. 756. 

^ Hist, Handl, 23, s. 21. 
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lO HELGE ALMQUIST 

protestantiska furstar.' Dessa voro vid denna tid icke alldeles 

ovana alt intervenera i främmande land till betr^Tkta trosförvanters 

fromma; man kan bland annat erinra sig deras stora beskickning 

till Frankrike år 1586, då det gällde att föra hugenottemas talan 

inför Henrik III.* Möjligen erinrade sig hertig Karl denna hän¬ 

delse. då han under förberedelserna till riksdagen i Arboga inledde 

en stor diplomatisk aktion i syfte att förmå sina vänner i Tysk¬ 

land till påtr>'ckningar gent emot de konungatrogna i Sverige, 

hvilka han utan skrupler framställde som papismens handtlangare. 

Han vände sig därvid till sin s\’ärfar, hertig Johan Adolf af Hol- 

stein-Gottorp, till kurfurst Fredrik af Pfalz och till landtgrefven 

Moritz af Hessen, och han tänkte sig möjligheten att genom dessas 

förmedling vinna också den danska regeringen för saken; med hän¬ 

syn till det ömtåliga förhållandet mellan Sverre och Danmark drog 

han sig tydligen för en direkt hänvändelse. Han talade i aktnings¬ 

fulla ordalag om Sigismund såsom en from och fridsam herre, men 

angrep så mycket häftigare dennes onda rådgifvare, som trängt 

katolskt sinnade ståthållare på landet; i sammanhang därmed fram¬ 

höll han, att den protestantiska läran i Danmark och Holstein skulle 

blifva hotad genom papismens seger i Sverige. Han föreslog, att 

de tyska furstarna och den danske konungen skulle affärda en 

beskickning till Sveriges råd och ständer med förmaningar till dessa 

att stå fast vid Söderköpings beslut och icke lida de katolska ståt¬ 

hållarna. I det förslag till formulering, som han samtidigt öfver- 

sände, omnänmdes också som ett visserligen otroligt rykte, att 

Sigismund ämnade komma till Sverige med krigsmakt, och hjälp 

mot ett sådant öfverfall ställdes i utsikt.^ — Denna framställnii^ 

gaf anledning till åtskilligt meningsutbyte mellan de anmodade 

furstarna; den pfalziske kurfursten visade sig därvid mest benä¬ 

gen att utan vidare tillmötesgå hertig Karls önskningar,* medan 

^ Kör det närmast följaude har jag användt en i Köp, Gott. Arch. förvarad 

brefväxliug. Knda.st dc viktigaste aktstyckena citeras här nedan. 

*Se t. c.\ RITTKR, II. 5- 5- 

^ Hert. Karls instr. för Gerdt Stedingk, Västerås 20 dec. 1396 Kop. (med 

bil.). Det heter: »Wan nun eioe solche Legation erfölgte, so stunden wir in 

gueter Hoffnung, es sol te ein gross Anseheo haben und viel von ihrem Piir- 

nehmen abschrecken und dem pabstUcbcn Haufen das Maul stopfen und ihre 

Anschlege, die sic uff niancberlcy Weise vcrsuchen, sehr hindem. % 

^ Kurf. Kredrik t. hert. Karl. Amberg z.\ apr. 1597* Kop. 
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däremot landtgiefven från början hade stora betänkligheter: han 

framhöll sin obekantskap med tvistefrågan och ansåg det vågadt 

att utan Sigismunds vetskap affärda en beskickning till hans arf- 

rike.^ Som emellertid också den holsteinske hertigen gynnade 

planen, blef han till sist enig med kurfursten om en beskickning i 

antydt s>'fte, men han gjorde dock vissa förbehåll: något direkt 

hot mot hertig Karls vedersakare borde icke förekomma, och äfven 

hertigen borde erinras om sina plikter mot .Sigismund; endast däri¬ 

genom kunde aktionens syfte vinnas.^ Man blef ense om att 

den danske kommgen skulle inbjudas att deltaga i beskicknit^en 

och äfven erhålla ledningen af denna; dessutom ansåg man lämpligt, 

att också hertigarna af Mecklenburg och Ponunem skulle anmo¬ 

das att biträda. Den hänvändelse, som de tre furstarna riktade 

till Danmark, rönte emellertid icke påräknadt tillmötesgående; man 

svarade från dansk sida, att en dylik beskickning, som Sigismund 

aldrig påyrkat, icke kunde förlikas med de gamla förbindelser, i 

hvilka Danmark stode till denne.’ På detta afslag strandade hela 

den tilltänkta aktionen; landtgrefven sörjde troligen icke öfver 

detta tillfälle att draga sig tillbaka, och hertig Johan Adolf menade, 

att faans furstlige måg skulle hafva föga gagn af en pariiculierschic- 

kung', han trodde sig emellertid veta (juli 1597), att denne äfven 

detta ingripande förutan fått landet på sin sida.’ 

Oafsedt frågan om en organiserad utländsk påtryckning var 

hertig Karl alltjämt angelägen att påverka den tyska opinionen 

i för sig förmånl^ riktning. På sommaren 1597 vände han sig till 

kurfursten af Brandenburg och hertigen af Mecklenburg med en 

utförlig skrifvelse, som afsåg att rättfärdiga hans uppträdande och 

brännmärka hans belackare. Han förklarade sig därvid allenast 

hafva ståndaktigt fasthållit vid svensk rätt och arfförening, vid 

sin faders testamente och vid konimgens kröningsed, medan däre¬ 

mot de afvikna orosstiftarna beskyllt honom för att hafva satt sig 

upp mot konungen och eftertraktat kronan. Han bad de tyska 

furstarna att icke blott stänga ute dylikt förtal, utan också bistå 

^ X^dtgr. Moritz t. hert. Johan Adolf, MeUuagen tz mars I5g7. 

* Landtgr. Moritz t. kurf. Fredrik, Melsungen 7 maj 1597. Kop, 

*Hert. Karl t. hert. Johan Adolf. Stockholm 3 aug. 1507. Or. 

^ Hert. Johan Adolf t. pfalzgr. Fredrik och landtgr. Moritz. Gottorp r3 juli 

1597. Kooc. 
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12 HSLGB ALMQXJJST 

honom med sitt råd, om han framdeles skulle blifva ansatt med 

våld, samt i eget intresse biträda vid afvärjandet af de påfliga in¬ 

triger, som kunde spåras bakom orosstiftarnas åtgöranden.^ 

Det är mycket sannolikt, att Sigismund fick kännedom om 

hertig Karls diplomatiska fälttåg i Tyskland; i hvarje fall ansåg 

han lämpligt att n^ra månader senare, samtidigt med att han bör¬ 

jade rusta sig för ett härtåg till Sverige,* framlägga hertigens syn¬ 

daregister för de tyska furstehofven. Därvid utsågs Erik Sparre att 

jämte sekreteraren Jonas Axberg besöka hertigarna af Pommern 

och Mecklenburg samt konungen af Danmark, medan en till det 

polska kansliet hörande sekreterare, Jan Skrzetucki, fick ena¬ 

handa uppdr£^ till de regerande furstarna af huset Hohenzollem 

samt till det sachsiska och det pfalziska kurfurstehofvet. I deras 

instruktioner, som voro afsedda att företes vid vederbörande 

hof, åberopade konungen såsom motiv för sin hänvändelse herti¬ 

gens ryktessmiderier och tryckta agitationsskrifter; och bland sina 

besvär mot fränden, hvilken han sade sig i det längsta hafva sökt 

vinna med vänskapliga föreställningar, nämnde han främst den¬ 

nes usurpation af riksföreståndareskapet, hvartill han skaffat sig 

de i oträngdt mål sammankallade ständernas bifall. Vidare berör¬ 

des hertigens förföljelser mot de från mötet i Arboga uteblifna råds- 

herrama, hans våldsamma anlopp mot rikets fästningar och hans 

egenmäktiga förfarande mot konungens befallningsmän, hvarige- 

nom han själf öfverträdt det annars gärna åberopade Söderköpings 

beslut; slutligen omnämndes hans krigståg mot de konungatrogna 

finnarna och hans försök att inför konungen framställa allt detta 

såsom afsedt att främja dennes bästa, medan han inför folket städse 

förde religionens, sak på tungan. Om det som följd af dylika fort¬ 

satta öfvergrepp från hertigens sida skulle komma till en samman¬ 

stötning mellan honom och konungen, ville denne högtidligen hafva 

bedyrat, att han såsom den angripne därvid endast toge sin till¬ 

flykt till legitima defensio, och för sina sträfvanden att återföra sin 

vederpart inom billighetens gränser ansökte han om de tyska fur¬ 

starnas bistånd med råd och dåd. — Sändebuden voro, för att kunna 

bekräfta och utveckla konungens version af tvistefrågan, utrustade 

^ Hett. ICurI t hert. Ulrik, Stockliohn 31 juli 1507, or., Scltwr, t. kurf. Joban 

Fredrik sanniia datr, or., licrl. 

- Jfr Jonsson, s. 137 ff. ovli Hisl. Hafufl. 23. s. loi ff. 
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STRIDEN MELLAN SIGISMUND OCH HERTIG KARL 13 

med en särskildt uppsatt historisk deduktion, som åtföljdes af tal¬ 

rika bestyrkande bilagor, däribland den bekanta regeringsfuUmak- 

ten af 28 juli 1594- 1 instruktionen för Erik Sparre och Jonas Ax¬ 

berg framhölls särskildt konungens förväntan, att man skulle visa 

honom tillmötesgående, när han s^e sig föranledd att begära kvar¬ 

stad på svenska skepp och varor.* Skrzetudd åter fick genom en 

biinstruktion ^rskildt uppdrag att förhandla med huset Hohen- 

zollem i giftermålssaken: kontmgen förklarade sig intet hafva att 

invända mot den af markgrefven Joachim Fredrik föreslagna 

tiden för bröllopet, men med hänsyn till hertig Karls oroliga hållning 

och hans äimu okända ståndpunkt i frågan föreslog konungen upp- 

skof, tills han genom ett sändebud underhandlat därom med her¬ 

tigen. Dessutom har Skrzetudd säkerligen erhållit ytterligare in¬ 

struktioner, troligen från det polska kansliet,’ i fråga om de kraf 

på en kontribution af hertigdömet Preussen och på ett lån såsom 

hjälp vid rustningarna, som han sedermera framställde i Ansbach. 

Sparre och Axberg, som 28 dec. 1597 besökte hertig Johan 

Fredrik af Pommern, ehuru utan resultat, utförde 5 jan. 1598 sitt 

diplomatiska värf i Gustrow. 

I det svar på deras andraganden, som hertig Ulrik utan 

långt betänkande afgaf, kunde han försäkra, att hertig Karl icke 

på något sätt vädjat till honom rörande sin tvist med kontmgen, 

ehuru för öfrigt ryktet naturligtvis haft åtskilligt att därom för¬ 

mäla, särskildt också om vissa hertigens af trycket publicerade apo¬ 

logier. Med tillfredsställelse hade hertig Ulrik mottagit de upplys¬ 

ningar, som konungen genom en så ansenlig beskickning till¬ 

ställt honom, och han ville hafva dem i minne vid pröfvandet af 

de framställningar, som han kunde erhålla från den andra parten. 

För öfrigt önskade han gärna, med hänsyn till den urgamla vänska¬ 

pen mellan Mecklenburg och Sverige, att han på något sätt kunde 

bidraga till sämjans återställande, och han ville rörande denna sak 

^ De båda hufvudsakligen identiska instruktionerna återfinnas i Sigismunds 

tyska registr., Skrzetuckis dat. Warscbau xi dec., Sparres och Axbergs dat. War* 

schau 14 dec. X597* Kopior finnas i BerL (Rep. IX: 13,7) resp. Schxv. Sparres 

och Axbergs kreditiv af samma dag (rec. 5 jaxi. 1598) finnes i Schiu. 

Sigismunds tyska regLstr. saknas nämligen hvarje uppgift därom. Prägon 

om hertigdömet Preussens förpliktelser mot den polska kronan angick naturligtvis 

icke Sigismund såsom svensk konung. Troligen af .saiinua skäl hade man utsett en 

sekreterare till denna diplomatiska mission. 
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rådgöra med de andra furstar, till hvilka konungen hänvände 

sig-' 
Med detta besked ställde de båda sändebuden sin resa till Dan¬ 

mark, sedan de genom bref från Giistrow gjort samma framställ¬ 

ning till hertig Karl af Mecklenburg-Ratzeburg som förut till hertig 

Ulrik; som ursäkt för sitt inställda personliga besök anförde de 

den besvärliga vinterresan, som redan betydligt fördröjt dem * 

Hertig Ulrik tog sig någon betänketid, innan han gjorde den 

hänvändelse till andra i saken intresserade furstar, som han i sin 

resolution ställt i utsikt; han väntade att under tiden få mottaga 

en beskickning från hertig Karl. Men efter en månads förlopp 

bragte han saken på tal med en skrifvelse till kurfursten af Bran- 

denburg, och i denna framkastas redan planen att göra hertig Karl 

till föremål för en påtrycknii^ i fredens intresse. Under åberopande 

af Erik Sparres beskickning framhålles som motiv den fara, som 

vid en eventuell sammanstötning skulle hota angränsande stater; 

tvistens konfessionella sida lämnas alldeles å sido, och hertigen för 

icke heller kristenhetens stora gemensamma intressen på tungan. 

Kurfursten ombedes att gifva sitt betänkande i saken och sär- 

skildt öfverväga, om icke inför konimgens stimdande resa till Sve¬ 

rige hertig Karl borde genom en skrifvelse från några vänskapligt 

sinnade furstar förmanas till ett lugnt och fredligt uppträdande.* 

Då den brandenburgske kurfursten mottog denna skrifvelse, 

hade han redan haft tillfälle att dryfta frågan under direkta för¬ 

handlingar med konung Sigismunds ombud. Skrzetucki hade un¬ 

der förra hälften af jan. 1598 både i Kiistrin och Berlin haft företräde 

hos kurfursten, till hvilken han öfverlämnat sin instruktion och 

framställt sina ärenden. Om gången af förhandlingarna är intet när¬ 

mare bekant; i hvarje fall erhöll Skrzetucki endast ett formelt 

preliminärt svar, ty kurfursten ville afvakta sin närmast intresserade 

frände Geoig Fredriks ställnii^stagande till frågan.* Under 

sådana förhållanden var han icke heller beredd att förklara sig öfver 

det interventionsprojekt, som nu framkom från mecklenburgskt 

håll; dä han dessutom synes ha missförstått detta i en viktig punkt, 

^ Hert. Ulriks resolution, da t. <Juslrow 3 jan. 13*18. Konc. Schw. 

* Dat. (»ii.strow 6 jan. 15*18. Srhtv. — Oin förliandlinganin ined Paniinirk 

se Pir AS afh,, s. 81 ff. 

* Ulrik t. Joachim Prc<lrjk, Ciislrow g fehr. 1398. Perl. 

* Joachim P red rik t. Georg I^rcdrik, Kölii a. <1. Spree 16 jan. 1398. lierl. 
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blef hans svar närmast höfligt undvikande. Han förklarade sig 

visserligen intet ha att invända mot den ifrågasatta förmanings- 

skiifvelsen, men med hänsyn till den starka spänningen mellan par¬ 

terna måste han betvifla, att den skulle medföra något verkligt 

resultat, särskildt om endast Brandenburg och Mecklenburg stode 

bakom den.' — Hertig Ulrik skyndade att förklara sig tydligare: 

han hade afsett en intervention af flere furstar, ehuru han i första 

hand vändt sig till kurfursten; han såge med tillfredsställelse, att 

denne icke hade något att invända mot planen, och ville afvakta 

ytterligare meddelanden.^ 

Hertig Ulriks initiativ förblef visserligen tills vidare utan 

resultat, men tanken på en intervention i den nordiska krisen från 

tyska furstars sida hade samtidigt framkommit på ett annat håll 

och dryftats med den ena partens ombud. Skrzetucki hade från 

Berlin ställt sin färd till kurfurstendömet Sachsen och sedermera 

till Ansbach, där legationens betydelsefullaste moment skulle in¬ 

falla. Den sachsiske administratom fick i slutet af jan. 1598 höra 

den polske sekreterarens andraganden, men dessa gingo honom 

tydligen icke djupt till sinnes. Han sköt ifrån sig hela saken med 

ett obligat beklagande öfver den omtalade tvisten och fogade där¬ 

till en försäkran, att hertig Karl på intet sätt sökt påverka honom 

i fråga om densamma.’ Så mycket svårare och ansvarsfullare måste 

afgörandet framstå för markgrefven Georg Fredrik af Ansbach, 

hos hvilken Skrzetucki inställde sig i febr. 1598 — för att icke blott 

som på andra håll framlägga konungens version af tvistefrågan, 

utan också hans fordran på kontribution af hertigdömet Preus¬ 

sen och hans begäran om ett lån till hjälp vid rustningarna.’ I 

markgrefvens första resolution på dessa andraganden (24 febr. 1598) 

framlyser tydligt hans olust att låta sig prässas till för långt gående 

^ Joachim Fredrik t. Ulrik. Köln a. d. Spree 19 febr. 1598. Schw. 

* Ulrik t. Joachim Fredrik, Gustrow 25 febr. 1398. Konc. Schw, 

* Fredrik Wilhelms resolution, Torgau 29 jan. 1598. Kop. Uvrl. 

saknad af Skrzetuckis beskickoingsrelationer måste jag sasom ofverallt 

stödja framställningen på de tyska källorna. Från tiden för hans vistelse i Ansbach 

har jag visserligen bland Extranea, Polen i RA funnit två bref från honom till Laur, 

Gembicki, daterade 26 febr. och 10 mars (n. st.?) 1598, men dc äro föga upply¬ 

sande för den sak, som det här gäller. 1 det senare säger han emellertid att han 

gjort hvad han kunnat i konungens varf, men ej förmått mycket; emellertid göra 

sig »de stora herrarna» mycket möda för att lägga baml på »Karl.s .sjulfsvåld.» 
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vasalltjänster åt konung Sigismund. Han talar ifrigt försoningens 

ord och framhåller särskildt, att markgrefven Johan Geoigs för- 

lofning med prinsessan Anna bragt hans hus i närmare förbindelse 

jämväl med hertig Karl; han måste därför anse det oförsvarligt att 

genast, utan att afvakta hertigens svaromål i tvisten, medverka 

till våldsamma åtgärder emot denne. Han riktar därför till konui^en 

en hemställan att någon tid låta planerna på en krigisk aktion hvila 

och i stället pröfva, om icke hertigen kunde låta sig påverkas af för¬ 

maningar och varningar af vänskapligt sinnade furstar; till en dylik 

hänvändelse från neutralt håll, hvilken naturligtvis alltid skulle ha 

konungens höga reputation som ögonmärke, ville markgrefven gärna 

medverka. Om hertig Karl på sådant sätt kunde förmås att taga sitt 

förnuft till fånga, skulle konungens begäran om lån och kontri- 

bution kunna förfalla, men markgrefven lofvade dock närmare 

besked rörande dessa kraf, så snart han inhämtat de preussiska 

ständernas utlåtande.^ 

Skrzetucki synes omedelbart ha ingifvit sina erinringar vid 

denna resolution, som af markgrefven själf betecknades som pre¬ 

liminär, och han ställde sig därvid icke afvisande mot planen på en 

gemensam hänvändelse till hertig Karl från vissa tyska furstars 

sida. Då han i sina på skolastiskt manér uppställda alternativ för 

tvistens afskrifning — att hertigen kunde förmås iakttaga sina 

plikter som furste och frände antingen genom intervention eller ge¬ 

nom maktspråk eller genom samverkan af båda eller genom ingen¬ 

dera — upptog den första möjligheten till behandling, betonade 

han emellertid starkt, att konung Sigismund måste undanbedja 

sig hvarje synlig roll som inbjudare till aktionen i fråga, ty han skulle 

annars framstå som den besegrade och rådlösa parten. Hertigen 

hade nämligen å sin sida icke visat någon benägenhet för fredlig 

uppgörelse; tvärtom hörde man talas om nya rustningar i Sverige, 

hvilka skulle vara afslutade till den sista april 1598. Äfven konun¬ 

gen af Danmark borde anmodas att deltaga, och de förenade 

furstarnas föreställningar till hertigen borde uttr>*ckligen formule¬ 

ras därhän, att denne, om han förhärdade sig mot deras välmenta 

råd eller i framtiden bröte mot en eventuel uppgörelse, skulle blifva 

deras vänskap förlustig och att i stället konungen skulle kunna på- 

‘Georg Frctlriks res<>luli*jii, Ansbaeh 24 febr. Kop. Rep. IX: 14, 7 

Berl. 
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räkna deras, särskildt också den danske konungens, verksamma 

bistånd mot den tredskande. För den händelse en krigisk aktion 

skulle visa sig nödvändig, borde emellertid de intervenerande fur¬ 

starnas samverkan äfven på annat sätt rikta sin udd mot hertigen: 

dennes värfningar på utländsk botten borde förhindras, och sär¬ 

skildt hade den danske konungen att i sådant syfte använda sitt 

inflytande som frände till konungen af Skottland och hertigen af 

Braunschweig.* Skrzetucki synes ha önskat en hänvändelse äfven 

af den brandenbuigske kurfursten till de senare för säkert vinnande 

af s3dtemålet. 

Afgörandet om interventionen och dess detaljer var ställdt på 

framtiden, och medan markgrefven rådplägade därom med sin 

frände i Brandenbuig, fortsatte den polske sekreteraren sin resa 

för att närmast söka påverka pfalzgrefve Fredrik i sin kunglige 

herres intresse. Efter sin audiens hos denne {6 mars 1598) erhöll han 

omedelbart besked, men detta innebar närmast ett afböjande af 

konungens ståndpunkt. Pfalzgrefven gaf uttryck åt sin önskan, 

att tvisten skulle kunna slitas genom inbördes underhandling, där¬ 

vid framhållande, hur enligt historiens vittnesbörd krig vore en 

osäker väg till stadig uppgörelse, men dess vissare ledde till all¬ 

män förödelse, särskildt då religionen hade sin del i trätan. Ko- 

nimgen borde också besinna kristenhetens nödläge i förhållande 

till turkarna, en ständig varning till inbördes endräkt, och han 

borde känna sig manad till försonlighet mot hertig Karl äfven med 

hänsyn till dennes broderliga trohet mot hans framlidne fader.* 

Det märkligaste i detta svar är antydandet af den konfessio¬ 

nella sidan af tvistemålet; och att pfalzgrefven därvid kände sina 

sympatier luta åt den protestantiska parten, framgår än tydligare 

af hans samtidiga uttalanden till markgrefven Georg Fredrik. 

Han sätter där hela frågan i sammanhang med jesuiternas makt¬ 

ställning i Polen och försök från deras sida att hetsa honom mot 

Sverige, och han ställer sig på hertig Karls ståndpunkt, då han er¬ 

inrar om konungens försök att påtvinga svenskania papistiska 

och dessutom vanfrejdade ståthållare.* 

* Uppteckning med anteckn. a tcrgo: ♦Hrinnening, »o der Polnischc Gcsandtc 

Ubergeben. Present. 25 Febr. 98». Berl, 

•Pfalzgrefve Fredriks resolution, Xeueiitnark 6 mars 1598. Kop. Berl. 

•Pfalzgrefve Fredrik t. Georg Fredrik. Xeuenmark 7 mars 1598. Berl. 

Göieb, Högsk. Atsshr. XX: 2 2a 
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Utan att ha hämtat vederkvickelse af sitt korta besök i Kur- 

pfalz återvände Skrzetucki därifrån till Ansbach för att om möjligt 

erhålla ett definitivt gynnsamt besked af Georg Fredrik. Vid 

sina återupptagna förhandlingar med dennes tromän fasthöll han 

vid sin ståndpunkt, att konung Sigismund icke kunde framträda 

som inbjudare till en inten^ention, utan måste öfverlåta initiati¬ 

vet till Georg Fredrik, som borde söka samverkan med pfalzgref- 

ven. De borde sedan föreslå Brandenbuigs, Sachsens och Hessens 

regerande herrar att förena sig med dem om en hänvändelse till 

hertig Karl, som genom beskickning eller skriftligt budskap skulle 

allvarligen förmanas att upphöra med sitt våldsamma och utma¬ 

nande uppträdande mot konungen. Saken kunde lämpligen aftalas 

vid ett af pfalzgrefven i utsikt ställdt besök i Ansbach, och Skrze¬ 

tucki erbjöd sig att under tiden, för att icke vara till besvär vid 

rådplägningen, aflägsna sig till någon landsort. För öfrigt yrkade 

han naturligtvis ånyo på besked i fråga om lånet, för hvilket 

han som säkerhet erbjöd smycken eller jordagods, samt i fråga 

om äskad kontribution och eventuell hjälp till invasionsflottans 

utrustning.* 

Om de fortsatta förhandlingarna mellan Skrzetucki och mark- 

grefvens ombud är intet bekant, och intet heller om pfalzgrefvens 

besök i Ansbach. Georg Fredriks slutliga resolution till den polske 

sekreteraren innebar i hvarje fall icke det efterlängtade definitiva 

beskedet. Jämte ett beklagande af den polska drottningens nyss 

timade bortgång,* som Skrzetucki synes ha notificerat, innehöll 

den visserligen en förklaring om markgrefvens beredvillighet att 

alltid stå konungen till tjänst som hörsam länsfurste och befryn- 

dad vän samt att särskildt i detta fall samverka med andra furstar 

i och för en hemställan till hertig Karl. Men den meddelade också, att 

pfalzgrefven förklarat sig ur stånd att utan tillgång till alla hand¬ 

lingarna i målet bilda sig en öfvertygelse i detsamma och därför 

måste uppskjuta saken, tills han i Heidelbe^ finge tillfälle att 

underkasta den en närmare pröfning. Under sådana förhållanden 

nödgades äfven Georg Fredrik tillsvidare låta hela frågan hvila; 

* Kclation af X. Stadtinan och J. Buttner, Ansbach 17 mars 1598. Bfrl. 

(Rep. IX: 13. 7) 

•Jfr Histor. //awrf/. 23. s. X02. 
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STRIDEN MELLAN SIGISMUND OCH HERTIG KARL 19 

hvad åter anginge krafven på lån och kontribution, hade han ännu 

icke mottagit den preussiska regeringens utlåtande.* 

Skrzetucki kunde naturligtvis icke stanna i Ansbach och vänta 

på de preussiska herrarnas rådslag, och man finner honom i 

maj 1598 ånyo hos den brandenburgske kurfursten, som nu ställ* 

des inför nödvändigheten att låta sitt preliminära svar aflösas af 

ett definitivt. Kurfurstens rådvillhet hade under tiden ingalunda 

minskats; tvärtom hade han från hertig Karl mottagit en fram¬ 

ställning, som innehöll ett bestridande af den andra partens stånd¬ 

punkt och en enträgen maning att icke lyssna till orosstiftares för¬ 

tal, utan i stället varna konungen för deras lögner;’ därjämte 

synes hertigen något senare ha tillsändt kurfursten den tryckta 

redogörelsen för underhandlingarna (i febr. 1598) med Sigismunds 

sändebud Samuel Laski. På denna framställning gaf kurfursten tills 

vidare intet annat svar, än att han måste grundligt pröfva saken 

och därom samråda med andra furstar.’ 

I den nordiska frågan var markgrefven Georg Fredrik såsom 

herre öfver Preussen närmare intresserad än kurfursten Joachim 

Fredrik, och med utgången af apr. 1598 erhöll den förre åtmin¬ 

stone besked om de preussiska ständernas hållning gent emot Si¬ 

gismunds kraf på lån och kontribution. De preussiska regerings¬ 

råden hade inkallat ett utskott af landsständema att öfverlägga 

om dessa ärenden, och såsom var att vänta, ställde sig de själf- 

medvetna magnaterna afvisande mot öfverlänsherrens fordringar. 

De underkände alldeles den polska ståndpunkten, att Preussen 

enligt häfd vore förpliktadt att bistå konungen vid hans härfärder; 

visserligen hade ett understöd utgått till konung Stefan, då han 

dragit mot den ryske arffienden, men det hade skett in precario 

och af landets fria vilja,^ liksom också den senare utgångna hjäl¬ 

pen mot de okristne: för denna gång måste emellertid krafvet på 

kontribution afvisas.® Regeringsråden biträdde fullkomligt detta 

utlåtande, som de funno öfverensstämma med äldre pacta och med 

' (*eorg Fredriks resolution, Ansbach 3 apr. 1598. Konc. ISerl. 

* Hert. Karl t. Joachim Fredrik, Upsala 24 jan. 1598. Bcrl, 

* Joachim Fredrik t. hert. Karl, Köln a. d. Sprce 25 mars (konc.) och t. 

Georg Fredrik t apr. 1598, Berl. 

^ Se därom den cit. inledn. till Urkunden uni Actcnstucke XV, s. 38. 

* Andr. v. Eulenburg m. fl. till GcorR Fredrik, odat., rcc. 22 apr. Berl, 
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landskapets privilegier; i fråga om konungens låneansökan tänkte 

de sig möjligheten, att markgrefven, för att ej störa det goda för¬ 

hållandet till sin länsherre och med hänsyn till det påtänkta svåger¬ 

laget, kunde bistå honom med en viss summa, men de försum¬ 

made icke att framhålla, hur man måste fordra en tillfyllestgörande 

säkerhet i lösören eller ock i jord — i hvilket senare fall den polska 

riksdagens bifall författningsenligt måste inhämtas.' 

Denna fordran på de polska ständernas garanti företteventuelt 

lån måste tydligen ställa hela frågan på framtiden; årets riksd^ 

var redan afslutad, och för öfrigt var det en mycket vansklig sak 

att vinna szlachtan för ett sådant kraf. Sigismunds härfärd till 

Sverige under sommarens lopp var redan en afgjord sak; riksda¬ 

gens bifall hade vunnits, och regementen värfvades redan i konung¬ 

ens namn.^ Rykten härom spriddes redan i Tyskland och kommo 

öfver Rostock till den ängsligt lyssnande hertig Ulrik af Mecklen¬ 

burg; denne tog sig däraf anledning att efter långt dröjsmål ånyo 

rikta en hänvändelse till den brandenburgske kurfursten. Han påpe¬ 

kade som förut de faror, som ett öppet krig kunde iimebära för graim- 

ländema, och han erinrade om sitt obeaktade förslag, att man i 

tid skulle söka förebygga en sådan olycka.® Något positivt 

yrkande på dylika åtgärder framlade han icke, men hänvisningen till 

hans tidigare framställning var tydlig nog. Kurfursten visade denna 

gång mer intresse för hertig l’lriks hänvändelse och besvarade den 

omedelbart. Han sade sig visserligen icke äga annan upplysning 

om krigsrustningar i Polen, än den han hämtat ur hertigens skrif- 

velse, men han sammanställde därmed den omständigheten, att 

en del värfvadt folk nyligen sökt komma genom Brandenburg till 

Polen, hvilket f<)r öfrigt icke hade tillstadts. I hvarje fall hade han 

nu öfverlagt om de nordiska förvecklingarna med sina vänner, fram¬ 

för allt markgrefven Georg I'redrik. och man hade blifvit enig 

därom, att hertig Karl borde genom legation eller skrifvelse för¬ 

manas att icke söka sak med konungen, medan å andra sidan också 

Sigismund borde anmodas att stika biliigga tvisten med andra me¬ 

del än krig.^ 

^ kui»t.Tin)Lisr.hlrii t ('»vory, l-rinlrik, K*’»ni,cshvri: a pr. DcrI. 

*Jfr H.uiiU , 2s. loi fl, 

^ IMrik t. Joachim Frcilrik. <iiistrcnv i tnaj \y*s. /iiiL 

♦Joarhim I**rcc!rik t. Tlrik. Kulii a d. Sprce«# maj 150S. Schw. 
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Ui^efär samtidigt afgaf ändtligen kurfursten, vid ett nytt 

besök af Skrzetucki i hans hufvudstad, sin definitiva resolution 

på dennes andraganden. Han förklarade sig af naturlig fredskär- 

lek och släktskapens hänsyn beredd att göra allt för tvistens bi¬ 

läggande; han hade också blifvit enig med andra vänskapligt sin¬ 

nade furstar därom, att vänskaplig uppgörelse vore mer i Sveriges 

liksom det romerska rikets intresse än extrema remedia. Kurfur¬ 

sten stode därför redo att snarast möjligt affärda en beskickning 

till hertigen för att påverka honom i fredens syfte, och han ville 

mana andra furstar att göra på samma sätt.' 

Det är af detta besked tydligt, att kurfursten och hans frände 

i Ansbach vid denna tid redan voro eniga om en diplomatisk in¬ 

blandning i den nordiska frågan och att de räknade på andra tyska 

furstars medverkan, ehuru deras formliga inbjudan till dessa utgick 

först några veckor senare. Det hade samtidigt blifvit allt tyd¬ 

ligare för stater och städer vid Östersjön, att spänningen mellan 

konung Sigismund och den motspänstige svenske gubematom skulle 

urladda sig i en väpnad konflikt och att grannarnas lofliga näring och 

köpenskap därvid skulle komma att sitta emellan. I apr. 1598 hade 

Sigismunds diplomati med en ny ansats af energi sökt förmå po¬ 

tentater och städer vid Östersjön att låna sitt bistånd till en mot 

Sverige riktad handelsblockad med tillhörande kvarstadsåtgär- 

der, och samtidigt hade han kräft rustningshjälp på de håll, där 

han kunde framställa sådana anspråk. Kaspar von Tiesenhausen 

och Gödik Finke hade affärdats till Liibeck och Rostock, Tönnes 

Maydel och Reinhold Brakel skickades senare till städerna i det 

polska Preussen och till regeringsråden i furstendömet.’ Med van¬ 

lig förslagenhet sökte köpherrama slingra sig undan konungens 

fordringar, och borgmästare och råd i Rostock ansågo ännu icke 

faran så öfverhängande, att de sökte råd hos sin landsherre i Gustrow, 

som dock ägnat samma fråga en sådan uppmärksamhet. De för¬ 

klarade i sitt svar på konungens framställningar, att om det verk¬ 

ligen mot deras högsta önskan komme till ett krig, ville de enligt 

hans begäran varna de få borgare, som drefve handel på Sverige. 

Äfven i fråga om den önskade k\’arstaden på svenskt gods hade de 

^ Joachim Fredriks resolution. Köln a. d. Sprec n maj 159^. Konc. Betl. 

* Instruktion och kreditiv för de förra under z apr., för dc senare under 

apr. 1598 i Sigismunds tyska registr. jfr Ji)NssnN, s. 14.^ och Uist. HanfU -m, 

s. 143. 
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gärna velat göra konungen till viljes, men varje sådan åtgärd vore 

strängt förbjuden i riksstatutema, och man hade också rätt att af- 

vakta, hur andra städer, som drefve ojämförligt mer betydande 

handel på Sverige, skulle ställa sig i denna fråga.' — Ännu mer 

afvisande förhöllo sig de preussiska regeringsråden mot länsherrens 

begäran om handelsblockad, samtidigt med att de i sin ofvan nämnda 

framställning till markgrefven Georg Fredrik underkände hans 

kraf på kontribution. De häfdade i sitt svar, att de äskade å'^är- 

dema uppenbart strede mot bestående och ännu icke kränkta fördrag, 

oafsedt att de också måste åsamka landet största skada; det enda, 

som man konungen till behag kunde göra, vore att låta åtvama 

främmande köpmän från att segla på svenska hamnar.^ I samma 

anda besvarade de nackst>^va herrarna konungens förnyade, af 

Reinhold Brakel framförda begäran om understöd med ammunition 

till rustningarna: de hoppades, att konungen utan användande af 

våld skulle komma i besittning af sitt arfrike, och de kunde i hvarje 

fall icke på eget bevåg afstå något af de ringa förråd, som funnes 

i landet; frågan skulle emellertid hänskjutas till markgrefven.® 

Ungefär samtidigt med att markgrefven Georg Fredrik mot¬ 

tog underrättelsen om sina preussiska regeringsråds strama håll¬ 

ning mot konungen i dessa frågor, erhöll han från denne själf ett 

budskap, som med ens afslöjade en länge förutsedd farlig vändning 

i den nordiska krisen. Sigismund meddelade, att han stode i be¬ 

grepp att anträda färden till sitt arfrike; han ämnade emellertid 

stanna i Marienburg, tills hans rustningar vore fullt afslutade, och 

där ville han också afvakta markgrefvens definitiva svar, hur myc¬ 

ket han kunde påräkna i kontribution och rustningshjälp; han måste 

nämligen antaga, att de preussiska regeringsrådens betänkanden 

om dessa ärenden nu inkommit till Ansbach.^ 

Det var säkerligen också för Sigismund blott alltför tydligt, 

att han från sitt preussiska vasallhertigdöme icke hade att vänta 

vare sig kontribution eller rustningshjälp, och han kunde knappast 

heller påräkna, att den sväfvande lånefrågan skulle hinna ordnas 

‘ Borgm, och rad i Rostock t. Sigismund 8 maj 1598. Kop. Schw, 

* I>e preussiska regeringsråden t. Sigismund; odat. kop., insänd till Georg 

Fredrik med bref af Königsborg 29 apr. 1598. BerL 

^ Desamtnes resolution, Königsberg 25 maj 1508. Kop. Berl. 

* Dat. Warschau ly maj (11. st.) 1598. Sigismunds tyska registr. Or. i Bert. 
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i tid. Men han kunde in i det sista prässa markgrefven och häf- 

dade därigenom åtminstone sin rättsståndpunkt så kraftigt som 

möjligt; alldeles uteslutet är ju icke heller, att han hoppades på nå¬ 

gon tjänstvillig eftergift i den yttersta timmen. Den af markgref¬ 

ven med hans ombud diskuterade planen om en fredsmedling af 

tyska furstar lämnade han alldeles ur räkningen och antydde med 

intet ord, att hans önskan ginge i sådan riktning och att han i 

enlighet med Skrzetuclds uttalanden endast måste afböja hvarje sken 

af att själf tigga förlikning. Tvärtom hade han oförtydbart låtit 

den beskäftige sekreteraren veta, att han icke väntade sig n^ot godt 

af fortsatta underhandlingar med en så halsstarrig och orättrådig 

person som hertig Karl, hvilken yppat sitt verkliga sinnelag genom 

att vägra utlämna hans flotta och icke visade några tecken till 

bättring.* Troligen genomskådade han också den beräkning, som 

låg bakom hela interventionsprojektet — försöket att bemantla ett 

afslag på hjälpkrafven med diplomatisk tjänstvillighet. 

Sigismunds sista budskap visade markgrefven, att det verkli¬ 

gen var hög tid att börja den diplomatiska aktion, hvarom han 

och hans frände principiellt kommit till enighet och hvartill man 

räknade på andra furstars, åtminstone hertig Ulriks, medverkan. 

Vid ett besök, som Georg Fredrik i början af juni 1598 aflade i 

det brandenburgska residenset,* aftalades saken i detalj, och de 

båda f rändernas öfverläggningar, om hvilka fÖr öfrigt intet är be¬ 

kant, resulterade i en gemensam inbjudning till Sachsens, Kur- 

pfalz', Hessens, Mecklenburgs och Pommerns regerande herrar att 

medverka såsom fredsstiftare. De förklarade sig ha tagit initiati¬ 

vet i denna sak, för att ytterligare tidsspillan skulle undvikas, och 

de läto utan vidlyftig motivering förstå, att de räknade på de in- 

* Sigismund t. Skrzetucki. Warscbau 11 apr. 159S. Sigismunds tyska registr. 

^ Han uppehcU sig där 3—19 juni. Se Peter Happt, Microcronicon Mar^ 

chicum (RIBDEL, Codex dipiomaticus Brandenbufgensis IV: 2, Berlin 1862, s. 

163 {.) — Hur man i konungens lager vid Oliva uttolkade markgrefvens resa till 

Berlin, framgår af ett bref frän Leo Sapieba t. Krzysztof Radziwill. dat. Oltva 

7 jttli (n. st.) 1598 (AfchiWMtn domu Sapiekow I, Lemberg 1892, s. 189 f.), där det 

beter: »Hertigen af Preussen [markgrefven af] Anszpacb har af någon fått sädana 

nyheter, som skulle K. M. bafva för afsikt att med väld taga frän honom hertig* 

dömet Preussen och reser därför själf till K. M. med 800 hästar och är redan i 

Berlin; men vi som själfva uppehålla oss hos K. M. hafva därom intet hört och 

veta intet om en sädan K. M:s afsikt.» 
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bjudna furstarnas understöd till ett så lofvärdt företag. I första 

hand skulle man vända sina föreställningar till hertig Karl, men 

därvid ställa i utsikt, att sedermera äfven konungen skulle manas 

till fridsamhet; på intet sätt skulle man låta förstå, att konungen 

hade sin hand med i spelet, utan det hela skulle tillskrifvas de tyska 

furstarnas förutseende omsoi^. Om detaljerna borde de medverkan- 

des ombud på förhand öfverenskomma, och inbjudama föreslogo 

som plats för dessa förberedande underhandlingar Rostock och 

som termin för deras början den i6 juli 1598. ‘ 

Det synes, som om den brandenburgske kurfursten vid utfär¬ 

dandet af denna inbjudning redan hade mottagit hertig Karls svar 

på hans sista hänvändelse (af 25 mars) och att han tolkat dennes 

uttalanden såsom gynnsamma för fredstiftamas planer. Herti¬ 

gen lofvade i denna skrifvelse att afvakta kurfurstens rådslag i tvis¬ 

tefrågan och anhöll därjämte, att han ville rikta en förmanii^ till 

den af onda rådgifvare alltjämt intagne konungen; denne borde 

förmanas att icke tillgripa våldsåtgärder, utan i stället medgifva 

tvistens slitande genom vädjan till opartiska domare vid en riks¬ 

dag i Sverige eller till kristna grannfurstars skiljedom. Men om 

konungen trots allt läte af onda rådgifvare och papistiska tillskyn- 

dare förleda sig att söka en våldsam uppgörelse, ville hertigen anse 

sig urskuldad inför hela världen för de åtgärder, som han å sin sida 

kunde nödgas tillgripa.* 

Om sålunda hertigen tänkte sig möjligheten, att tvisten droges 

inför utländskt forum, eller åtminstone lät påskina en allmän be¬ 

nägenhet för fredlig uppgörelse, måste det för det båda tyska freds- 

stiftama synas mycket ovisst, hur Sigismund skulle ställa sig till 

deras planer; den med Skrzetucki inledda diskussionen därom hade 

icke fortsatts af hans kunglige herre. Det måste i hvarje fall fram¬ 

stå som en nödvändighet att i god tid och i artigaste former under¬ 

rätta honom om de intresserade furstarnas planer och ansöka om 

hans bifall. De båda frändema hade redan på mötet i Berlin 

enat sig om en beskickning till konungen i sådant syfte, och de hade 

också till sin representant utsett kurfurstens egen son, markgref- 

ven Johan Sigismund, ehuru det kom att draga långt ut på 

inbjudningen, dat. Köln a. d. Sprce 7 juni 1.598, finnes i renskrifvet konc. 

i Berlin, den till hert. Ulrik sända ntskrifleii i or. i Schw. 

*Hert. Karl t. Joacbim Fredrik, Nyköping 4 maj 1.598. Uerl. 
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tiden med dennes aftesa.* Samtidigt hade också Geoig Fredrik 

efter så lång betänketid fattat sitt beslut i den sväfvande lånefrågan; 

han farm det klokast att komplettera sin diplomatiska tjänstvillig¬ 

het med en viss eftergift åtminstone i detta stycke. I en skrifvelse 

till konung Sigismimd {30 juni 1598), som utgjorde svar på dennes 

bref af 19 maj, förklarade han sig sålunda beredd att mot veder¬ 

börlig säkerhet lämna konungen ett lån på 30,000 gulden, ehuru 

han icke dolde de betänkligheter han haft att öfverv'inna; hertig 

Karl hade redan besvärat sig öfver konungens hjälpansökningar. 

I fråga om äskad kontribution och understöd med krigsmaterial 

förklarade sig markgrefven nödgad att svara afböjande.* 

I ännu ett par andra angelägenheter hade konung Sigismund 

vid denna tid vändt sig till sitt preussiska vasallhertigdömes rege¬ 

ring; han hade anhållit om rättighet för en af sina krigsöfverstar att 

värfva knektar inom dess gränser, och han hade begärt, att utländ¬ 

ska fartyg (de flesta engelska) i dess hamnar skulle tagas i anspråk 

för hans blifvande sjötåg. Dessa fordringar ansågo sig regerings¬ 

råden icke billigtvis kunna afvisa, hälst som konungen fått värf- 

ningstillstånd äfven i land, som icke stodo i beroende af Polens 

krona. I fråga om de främmande fartygen synas de emellertid ha 

förutsatt godvillig uppgörelse med deras befälhafvare, och vid 

ett besök, som deras ombud i sådant ärende aflade i Pillau, befunnos 

dessa obenägna att låta värfva sig i den polske konungens tjänst; 

de hänvisade till den obilliga behandling, som kommit engelska 

skeppare i Danzig till del från hans värfvares sida.^ 

Från midten af juni 1598 hade emellertid svaren från de till 

interventionen inbjudna furstarna börjat inkomma till de båda 

frändema i Berlin och Ansbach. Hertig Ulrik af Mecklenburg 

måste i dessas förslag igenkänna sin egen tidigare plan, men han 

hade vissa invändningar att göra i ifråga om den valda tidpunk¬ 

ten; han hänvisade till tidender från Danzig, som omtalade Laskis 

nya beskickning till Sverige och konungens förestående afresa, och 

med hänsyn till detta sakernas förändrade läge hemställde han, 

att man skulle afvakta händelsernas utveckling och i hvarje fall 

1 Joachim Fredriks instr. för markgrefven, Köln a. d. Sprec 19 jan. 159<S. 

Konc. Berl. Rep. IX, 13, 7. 

•Georg Fredrik t. Sigismund, Hof 10 juni 1398. Konc. Berl. 

•De preussiska regeringsråden t. Georg Fredrik, Königsbcrg 22 juni 15^^ 

BerL 
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först höra sig för hos både konungen och hertigen, om de vore sin¬ 

nade att mottaga vänskapliga föreställningar; i annat fall måste 

de medlande furstarnas ombud löpa risken att blifva afvisade.^ 

Om sålunda hertig Ulrik yrkade på ytterligare utredning af 

en medlingsaktions möjligheter, visade hertig Johan Fredrik af 

Pommern genom sin samtidiga svarsskrifvelse, att han ville im- 

dandraga sig hvarje delaktighet och ansvar i densamma. Konung 

Sigismunds framställningar genom Skrzetucki vore honom alldeles 

obekanta, äfven om han å sin sida mottagit ett besök af Erik Sparre 

i dec. 1597; han ansåge därför riktigast att icke blanda sig i saken, 

och han hade dessutom af vissa skäl ingen lämplig person att vid 

utsatt tid sända till Rostock. Han hoppades emellertid, att hans 

förhinder icke skulle inverka på förslagets lyckliga utgång.’ 

På svar från öfriga inbjudna furstar måste de båda frändema 

tills vidare vänta förgäfves; men under tiden mottogo de åtskilliga 

underrättelser om de båda tvistande parternas förehafvanden. 

Hertig Ulrik meddelade dem {23 juni 1598) ett nytt inlupet bud¬ 

skap från den svenske gubematom, hvilket till största delen inne¬ 

höll häftiga klagomål öfver Erik Sparres verksamhet, senast som 

konungens ombud vid de nordtyska hofven, jämte den sedvanliga 

maningen att icke lyssna till dylika falska ingifvelser.* I det 

sammanhanget hänvisade gubematom till den framställning af 

tvistefrågorna, som han tidigare delgifvit hertigen. Hertig Ulrik 

hänvisade till, att sålunda förhandlingar mellan de båda partema 

sedan länge pågått, och han erinrade om sitt förra förslag, att 

man skulle på förhand göra sig förvissad, om inblandningen an- 

toges.* 

Ungefär samtidigt kommo från flere håll uppseendeväckande 

meddelanden om det katolska trosnit, som konung Sigismund un¬ 

der vistelsen i det polska Preussen lade i dagen, hur han begagnade 

sin domarmyndighet till att fråntaga protestanterna den ena kyr¬ 

kan efter den andra, under borttolkande af deras rätt och privile- 

' ririk l. Joachim Fredrik och Georg Fredrik, Sterneberg i6 juni 1598. 

Berl. 

^ Johan Fredrik t. Joachim Fredrik och Georg Fredrik, Alt-Stcttin x6 juni 

1598, Or. Ber/. 

• Dat. Nyköping 20 apr. 159S, (rcc. 21 juni). Schw. 

* Ulrik t. Joachim Fredrik och Georg Fredrik, Dargun 23 juni 1598. 

Brr/. 
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gier. Kn af markgrefven Georg Fredrik särskildt utskickad kun* 

skapare kunde därom inberätta åtskilliga detaljer, såsom om den 

ärevördige Jan Zborowskis uppträdande inför konungen i Graudenz, 

då han i bevekliga ord förgäfves anhöll att få behålla sin evangeliske 

predikant under sina få återstående dagar.^ Marl^refven hade 

också fått den obehagliga upplysningen, att papistema äfven varit 

i Königsberg och besett domkyrkan, som syntes falla dem väl i 

smaken, och han hade hört allarmerande rykten, att den polske 

konungens rustnii^ar kunde gälla lika väl Danzig eller hertigdö- 

met Preussen som det rebelliska arfriket.* De nyheter, som kommo 

från regeringen i Königsberg, hade visserligen intet att förmäla om 

dylika öfverfallsplaner, men de bestyrkte budskapen om den våld¬ 

samma kyrkliga reaktionen i det polska Preussen.^ 

Det är bekant, att Sigismunds anhängare hyste delade me¬ 

ningar om visheten af ett så utmanande uppträdande mot de evan¬ 

geliska i Preussen vid en tidpunkt, då det kunde synas så angelä¬ 

get som möjligt för konungen att icke gifva näring åt den protes¬ 

tantiska agitationen i Sverige och på andra båll.^ Vid Tysklands 

protestantiska hof gjorde dessa åtgärder i själfva verket ett myc¬ 

ket (gynnsamt intryck, och icke minst oroade kände sig de båda 

frändema af huset Hohenzollem, hvilka sågo papistema triumfera 

så alldeles invid Preussens och Brandenbuigs gränser. Markgref¬ 

ven Georg Fredrik delgaf kurfursten sina bekymmer öfver dessa 

Malaspinas och jesuiternas nya ränker, och han såg däri en anled- 

nii^ för deras furstliga ombud att påskynda sin resa till den polske 

konungens l^er.® Kurfursten gaf i sin svarsskrifvelse uttryck åt 

sin förvåning, att Sigismund valde en sådan tidpunkt för sådana 

demonstrationer af sitt trosnit, och han försummade icke att i sin 

korrespondens med sin kunglige måg i Danmark fästa dennes upp¬ 

märksamhet vid saken.* Under tiden hade konung Sigismund 

t^t ett steg, som tycktes bekräfta hans nordtyska grannars far- 

^ Jfr om denna episod Hist. Handl. 2^, 170. 

* Kaspar Kleins (markgrefvens preussiske faktors) retatioa. bilagd Cieorg 

Fredriks bref tiU Joachim Fredrik af 30 juni 1598. 

* Albrecht v. Kitlitz t. Georg Fredrik, Königsberg 23 juni 1598. BetL 

*Se Hisi. Handl. 23, s. 142. 

•Georg Fredrik t. Joachim Fredrik, Hof 30 juni 1598. Berl. 

•Joachim Fredrik t. Georg Fredrik. Spandau 8 juli 1598; t. kon. Kristiao 

aamma dag. Berl. 
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hågor, att de skulle direkt beröras af en väpnad konflikt mellan 

honom och den svenske gubematom. Han hade genom sin sekre¬ 

terare Georg Finke både hos Pommerns och Mecklenburgs furstar 

anhållit, att de skulle tillstädja honom att föra en afdelning krigs¬ 

folk, beräknad till 2,000 man, genom deras landamären och öfver 

Danmark till Sverige, och han hade där%'id påstått, att den danske 

konungen redan lofvat ställa en hamn till hans förfogande.^ Vid 

hofvet i Stettin väckte denna begäran stort bekymmer, och hertig 

Johan Fredrik hade naturligtvis helst velat slippa en sådan på¬ 

hälsning af våldsamma och tygellösa landsknektar, alldeles oaf- 

sedt möjligheten att de användes till en plötslig kupp på helt an¬ 

nat håll än i Sverige; men han vågade icke på ensamt ansvar för- 

töma den polske konungen med ett afslag. Han förklarade sig där¬ 

för nödgad att uppskjuta sitt afgörande, tills han rådgjort i saken 

med sina grannar; han uppvaktade också omedelbart dessa med 

bekymrade skrifvelser, i första band sin frände hertig Bogislav,men 

äfven hertig Ulrik och kurfursten Joachim Fredrik. Efter sam¬ 

råd med Bogislav föreslog han en sammankomst af ombud för Pom¬ 

merns och Mecklenburgs furstar, hvarvid ett gemensamt svar på 

konung Sigismunds kraf borde öfverenskommas; han erinrade ock¬ 

så om rikskonstitutionemas bud, att en dylik ansökan om genom¬ 

tåg borde åtföljas af tillräcklig kaution för eventuel skadegörelse.* 

Den brandenburgske kurfursten tillrådde i sitt svar, att man in¬ 

hämtade kejsarens afgörande; Sigismund borde samtidigt manas 

att uppskjuta tåget och afvakta de tyska furstarnas medling.* 

Hertig Ulrik afböjde förslaget om en gemensam sammankomst, ty 

han påstod sig för tillfället icke hafva till hands någon lämplig re¬ 

presentant att sända; en hänvisning till rikskonstitutionemas bud 

om kaution trodde han gagnlös, emedan Sigismund kimde be¬ 

mantla tåget, såsom gällde det en vanlig resa med öflig kunglig 

svit; han rådde i stället den pommerske hertigen att hänvisa till 

landets utblottade tillstånd, som uteslöte möjligheten af de genom¬ 

tågandes proviantering.^ Kort därpå mottog hertig Ulrik själf 

‘ Krvdiliv för G. Finke till hert. T^rik» Oliva 2 juH 1598. Schw. 

* Johan Fre<lrjk t. l’lrik, Fricilrichswalde 30 juni 1598. Schw, Dens. t. 

Joachim 1'rcdrik samma da^. Or. Jirrl, 

^ Joachim Fredrik t, Johan Fredrik, Oronezau 3 juli 1598. Konc. Berl. 

* 1’lrik t. Johan Fredrik, Par^un 3 juli (undertecknad, sedermera ändrad 

utskrift) l>cns. t, Ho.cislav, lUirj^un 4 juli 1308. Strtt. 
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besök af den polske konungens ombud, och han fick då i egen sak 

användning för de diplomatiska omsvep, som han rekommen¬ 

derat sin granne i Pommern; hans resolution utföll alldeles i en¬ 

lighet därmed, hvarjämte han till slut också nämnde, att han och 

vissa andra furstar ämnade erbjuda de tvistande partema sin 

medling och hoppades det bästa af dessa välmenta ansträngningar.^ 

Ett nytt förslag från hertig Bogislav af Pommern, att ett gemen¬ 

samt rådsmöte ändock skulle hållas rörande durchtågsfrågan, af- 

böjdes under sådana förhållanden af hertig Ulrik såsom för sent 

framkommet.^ 

Medan konung Sigismunds sist framställda kraf ännu gåfvo 

de nordtyska kanslien besvär och bekymmer, kommo från det 

polska hoflägret nya budskap, som skulle verkat mycket lugnande, 

om de ej förvirrat genom inbördes motsägelse. Det talades icke 

vidare om den redan diplomatiskt förberedda expeditionen genom 

Pommern och Mecklenburg; i stället hette det ena stunden, att 

färden skulle ställas till sjös från Danzig till en hamn i Blekinge, 

andra stunden förljöds det, att alla anstalter träffats för ett tåg 

Öfver Königsberg, Riga och Reval till Finland.* Dessa budskap 

voro i själfva verket icke vanliga lösa »köpmansryktenrege¬ 

ringen i Königsbei^, som på nära håll med största uppmärksam¬ 

het följde krigsförberedelserna i det polska Preussen, erhöll au¬ 

tentiska imderrättelser från det polska hoflägret om till 550168 

högst märkliga omkastningar i rådslagen. Dess agent i Danzig 

erhöll från själfve den littavöske kanslern meddelande (i juli 

1598), att konungen uppgifvit sin plan på en flottexpedition och 

i stället ämnade med ett ringa följe välja landvägen — öfver Kö- 

nigsbei^ och genom Uifland. De öfverraskade herrarna i den 

preussiska regeringen vidtogo redan åtgärder för att värdigt mot- 

t^a den höge gästen, då lika oväntadt ett budskap kom från 

kardinal Batori, att planen på en färd till lands åter hade öfver- 

^ Ulriks resolution, Uargun 6 juli 1598. Konc. Schw. 

• Bogislav t. Ulrik, Frantzburg G och 8 juli, or.; Ulrik t. Bogislav 8 juli 1598, 

konc. Schw. 

* Johan Fredrik t. Ulrik, Alt-Stettin 8 juli, or. Ulrik t. Johan Fredrik, 

Dargun, 15 juli. konc. Schw. 
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gifvits.^ Och under tiden ansökte Georg Finke om tillstånd att 

föra invasionstruppema genom Pommern och Mecklenburg till 

en dansk hamn! Hur skall sådant förklaras? 

Äfven om man med traditionen tillskrifver Sigismund en hög 

grad af vankelmod och obeslutsamhet, kan man omöjligt antaga, 

att han verkligen skulle från den ena dagen till den andra ha 

vacklat mellan dessa olika strategiska planer, att han lättfärdigt 

satt dem alla halft i verket, innan någon mognat till oåterkalle¬ 

ligt beslut. Alla hans ansträngningar sedan våren 1598 hade 

varit riktade på en sjöexpedition från Danzig, med största svårig¬ 

het hade han fått en transportflotta samlad i denna stad, sina värf- 

vade trupper förlagda i dess närhet — skulle han så helt plötsligt 

ha bestämt sig för en dansk eller lifländsk hamn som inskeppnings- 

ort, med utsikt till diplomatiska förvecklingar, besvärliga land¬ 

transporter och provianteringsbekymmer? Förklaringen till hans 

skenbara vankelmod måste i stället sökas i hans sträfvan att så 

länge som möjligt bemantla sina verkliga planer, att missleda 

hertig Karl genom falska demonstrationer, så att denne icke skulle 

kunna i tid samla sina krafter på den punkt, där invasionen ho¬ 

tade. Det saknas icke alldeles direkta vittnesbörd om att Sigis¬ 

mund på detta sätt ville öfverlista sin frände i Sverige och att 

han, på samma gång han lät ryktet tala med många tungor, be¬ 

höll sin hemlighet inom en mycket trång krets.* Han fullföljde 

därmed i själfva verket den mot en rebell lofliga taktik, som hans 

ombud Samuel Laski under sitt senare besök i Sverige användt, 

då han, genom att låtsas skrifva ett bref till Polen och genom att 

spela detta i händerna på hertigen, gaf denne falska uppgifter 

om tiden för kommgens planlagda resa till Sverige.* 

Till Sigismunds förberedelser vid resan till Sverige hörde 

‘ Hans Heiclensteiu t. Ocorg Fredrik, Daii/ig i jwli 1598. Hist. Handl. i}, 

s. 171 ff. I)é preuss. regeringsrädeu t Geor^ Fredrik» Königsberg 5 juli 1598. 

Or. Berl. 

* Johannes Sprengel t. de preuss. regeringsråden. Ulbing 14 juli 1598. Kop. 

Berl. Han har hos kanslern och andra sökt utforska konungens reseplaner. *keinen 

andern Bescheidt aber erhalten können. als dasl. K. M. der Keise balben sichniebt 

Griindlichs resolviren wolte uud allcs aus gewissen l^rsacben in Geheim halten 

Ihete. Die itineraria wiirden teglicb gcendert, also dass auch die Hofleute threr 

Dinge uiigenviss weren. * 

^ ///.</. Handl. s. 180 f. 
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också i viss mån en förnyad hänvändelse till Lubeck och öfriga 

hansestäder i syfte att ytterligare inskärpa krafvet, att svenskt 

gods skulle beläggas med kvarstad och att konungen om möjligt 

borde understödjas med några örlogsskepp och framför allt med 

tillförsel under vistelsen på svensk mark. Den nya beskickningen 

anförtroddes åt den bekante professorn Christofer Sturcius, för¬ 

fattare till »Ausa Caroli», som fick ett särskildt ärende till sin 

hemstad Rostock; denna del af hans värf intresserar i detta sam¬ 

manhang, emedan också hertig Ulrik, stadens landsherre, blef 

inblandad i saken. Rostock hade tidigare med åtskilliga omsvep 

undaiidragit sig Sigismunds kraf på en mot Sverige riktad handels¬ 

blockad; samma yrkande framställdes nu ånyo af Sturcius, åt- 

följdt af begäran om tillförsel under konungens vistelse i Sverige 

och af hotelser, att staden genom fortsatt genstörtighet skulle 

föTskylla indragandet af de handelsprivilegier i Sverige och Polen, 

som Sigismund i annat fall vore villig att bekräfta och utvidga.* 

Med stort bekymmer funno sig stadens fäder ånyo ställda inför 

det vanskliga alternativet att välja mellan konungens och herti¬ 

gens parti; med någon förödmjukelse beslöto de sig för att denna 

gång inhämta landsherrens råd i saken. De framhöllo därvid, 

att Rostock bedrefve ojämförligt mer handel på Preussens och 

Liflands hamnar än på Sveriges och att ett indragande af dess 

polska handelsprivilegier skulle lända det till obotlig skada; å 

andra sidan skulle man genom att göra hertigen till sin fiende ut¬ 

sätta sig för kaperier af hans flotta på färderna till polska och 

lyska hamnar; staden måste därför vända sig till sin landsherre 

med bön om hans råd och hans förord hos konungen.* — Hertig 

Ulrik visade i sitt svar till staden ett tydligt misshumör öfver att 

den först så sent bragt frågan inför honom: om man tidigare hade 

anhållit om hans bemedling, hade han kunnat förhandla i detta 

ärende med konungens ombud och beröra det i sitt svar till denne; 

nu kunde han endast anvisa staden att vara på sin vakt och söka 

ledning af grannstädernas handlingssätt.* 

Vid tiden för denna kontrovers mellan Rostock och dess 

> Instruktion och kreditiv for Sturcius. dat. Oliva 4 juli 1598 i Sigismunds 

tyska registr. Odat. memorial från Sturcius. Kop. Schw. 

* Borgm. och råd i Rostock t. Ulrik 17 juli 1598. Schw. 

* Ulrik t. borgm. och råd i Rostock, Dargun 20 juli 1398. Konc. Schw. 
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landsherre hade det bebådade mötet i denna stad mellan de freds- 

stiftande furstarnas ombud redan kommit till stånd, men icke i 

så stor stil som afsetts. Hertig Ulrik hade fått sin tvekan om 

lämpligheten af en oförberedd diplomatisk aktion skingrad,* och 

han hade sedan endast haft någon svårighet att finna en lämplig 

person, som ville åt^a sig det besvärliga legationsvärfvet.* Men 

från ett annat håll kom ett undvikande svar på de båda frändemas 

inbjudan: det pommerska exemplet följdes af pfalzgrefve Fred¬ 

rik, hvilken såsom tidigare hertig Ulrik framhöll, att man icke 

visste, om de båda tvistande partema öfver hufvud antoge en 

medling, och sedan återstode ännu spörsmålet, hvilka furstar de 

ville godkänna som medlare. För öfrigt hänvisade han till den 

korta tidsfrist, som blifvit honom förelagd och som icke varit till¬ 

räcklig, äfven om han genast haft ett lämpligt ombud till hands; 

emellertid hoppades han, att Georg Fredrik och hans frände 

såsom polska kronans vasaller och såsom grannfurstar skulle 

kunna verka mycket godt i den sak det gällde.* — Markgrefven 

Georg Fredrik hade vid mottagandet af detta svar redan affär- 

dat sina ombud till Rostock, men under det deprimerande intryc¬ 

ket af detta nya återbud och ännu oviss om hertig Ulriks och 

öfriga inbjudnas definitiva beslut intogs han af farhågor, att hela 

medlingsverket skulle gå om intet. Han framhöll i ett bref till 

den brandenburgske kurfursten, att om samtliga inbjudna skulle 

sända återbud, de båda frändema icke på egen hand lämpligen 

kunde uppträda som medlare, och han framkastade redan frågan, 

liuru nian i så fall borde urskulda sig hos konung Sigismund.* 

Kurfursten Joachim Fredrik var bättre underrättad om 

hertig Ulriks afsikter och hade 9 juli 1598 utfärdat instruktionen 

för sitt till Rostock affärdade ombud, Joachim von Winterfeld. 

Denna instruktion, numera tillgänglig i tr>'ck,* blef i själfva ver- 

‘ Joachim I'rcflrik t. ririk, Witlntock 27 juni 1508. Schw. 

* Bland dc tre före Hcnr. zum Kerge tillf rå j^ade. som samtliga undan bådo sig, 

ina nämnas David Bassevvitz och Henning Staffclt, häda tillhörande sedermera 

val bekanta mockleiiburgska ätter. 

* Fredrik af P/alz t. Jt^achim Frivlrik och Ccorg Fredrik, Heidelberg 3 juli 

iftuS (re<*. Anshach 14 juli» lirtl. 

* (rcorg h>edrik t. J<jachim l'rctlrik. Closlcr Sulz 15 juli 1598, Berl. 

Hnut/l 23, 17 j fl- 
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ket af grundläggande betydelse för medlingsverket, ty de i Ro¬ 

stock sammanträdande ombuden togo den i allt väsentligt till 

Tpdning ocb rättelse, ehuru kurfursten aimars tilltänkt pfalzgrefven 

Fredrik, på grund af dennes rangställning i riket, det första 

rummet i rådslagen. Som motiv för medlingen, åberopade kur¬ 

fursten den fara, som en väpnad konflikt skulle medföra för de 

tyska staterna, särskildt handelsstäderna, och som tecken till den 

alltjämt ökade spänningen anförde han både Skrzetuckis beskick¬ 

ning och hertigens skriftliga framställningar. Han betonade vi¬ 

dare, att konungen icke kunde väntas taga första steget till fred¬ 

lig uppgörelse, emedan detta både i Sverige och Polen skulle tydas 

som tecken till en förödmjukande svaghet; man borde därför i 

första hand rikta sina föreställningar till hertig Karl, hvilken hade 

skyldighet att åtminstone i denna del, rörande initiativet till för¬ 

likningen, icke resa hinder för sin öfverherre. Huf\'udpunkter i 

uppgörelsen skulle sedermera vara, att hertigen fullt ut erkände 

konungens rätt att ordna riksregeringen utan hänsyn till honom 

och att han toge tillbaka sina åtgärder mot riksråden och andra 

kungatrogna, medan å andra sidan konungen skulle ånyo bekräfta 

rikets religion och privilegier. De båda partema skulle icke blott 

inbördes, utan också gent emot de medlande furstarna förbinda 

sig att hålla den ingångna förlikningen. 

Sedan 19 juli 1598 voro representanter för kurfursten Joachim 

Fredrik, markgrefven Georg Fredrik och hertig Ulrik samlade 

i Rostock för att öfverlägga om medlingsverket, och det var tyd¬ 

ligt, att inga andra furstar ämnade taga del i detta. Därigenom 

minskades visserligen faran för rangträtor, som annars hertig Ul¬ 

rik gjort sig beredd på,^ men å andra sidan ansågo sig de ansbach- 

ska ombuden nödsakade att söka markgrefvens afgörande, huru¬ 

vida företaget trots de många nteblifna skulle fullföljas.* Man 

^ Kanslern J. Bordiug t. H. zum Berge, Dargun 15 juli 1548. Konc. Schw. ». . . 

Und ist im Credttif ausdriicklich gesetzt, dass man euch debi to loco at ordine 

votiren lassen soUe, welches danimb gescbeben, weit man nicht wissco kano, was 

etwa vor Herren zu dieser Legation vom Herm Cburfurstenzu Brandenburgk feroer 

erboten sein, und do villeicbt Pomern, Hessen, Baden und Wiirtenberg mit 

darunter, dass ihr deren keinein dic Session vor euch cinraumet.» 

* Pottkamer och Fuchs t. Georg Fredrik, Kostock 19 juli 1598. Scfiw. 

Markgrefven hade redan i bref af SuU 15 juli ålagt sina ombud att i hvarje fall 

resa. Konc. BerL 

Cåléb, Högsk. Arsskr. XX: 2, 3a 
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skred emellertid omedelbart till utarbetandet af planen för med- 
lingsverket i nära anslutning till den brandenburgska instruktio¬ 
nen; om dessa Öfverläggningar är intet närmare bekant, men 
deras resultat föreligger i sändebudens inbördes öfverenskommelse 
(»Vereinigung ») af 20 juli 1598.^ I första hand afgjordes frågan, 
hvilken af partema man först skulle besöka, och ehuru hertig 
Ulrik tidigare af rent praktiska skäl synes ha tänkt sig, att resan 
först skulle ställas till Danzig,^ segrade den i den brandenburgska 
instruktionen företrädda rättsligt-politiska synpunkten, att her¬ 
tig Karl och icke pars Icesa hade att taga första steget till för¬ 
soning. Man hoppades därigenom kunna blidka konungens för¬ 
klarligt hetsiga sinnesstämning, och man ansåg honom tillräck¬ 
ligt förberedd på medlingen genom tidigare diplomatiska för¬ 
handlingar, hvartill Johan Sigismunds beskickning nu ytterligare 
skulle komma. De villkor, som skulle föreslås hertigen, formule¬ 
rades i enlighet med den brandenburgska instruktionen; särskild 
uppmärksamhet fästes vid frågan om riksrådens restitution, hvari 
man gjorde sig särskildt beredd på motstånd af hertigen, och som 
stöd för medlarnas yrkande åberopades satsen, att en process 
icke finge börjas ab cxeciUione, utan måste medgifva den ankla¬ 
gade tillfälle att försvara sig. Äfven i fråga om de argument, 
som skulle i fredens intresse framläggas för konungen, följde man 
den brandenburgska instruktionens anvisningar. För den hän¬ 
delse medlingsförsöket trots allt skulle stranda, beslöt man att 
som sista utväg söka åstadkomma ett stillestånd och föreslå, att 
underhandlingarna skulle återupptagas vid ett möte ])å tysk mark, 
där ombud för konungen och hertigen skulle infinna sig. 

Om sålunda sändebudens »förening » reelt taget utgjorde en 
upprepning af den brandenburgska instruktionen med enstaka 
oväsentliga tillägg, erbjuder dess tillkomst åtskilligt af intresse 
från formelt rättslig synpunkt. För sparande af en under rå¬ 
dande förhållanden dyrbar tid synas både Winterfeld och de ans- 
bachska sändebuden ha varit bemyndigade att på eget ansvar 

^ Redan före de ansbacbska sändebudens ankomst hade Winterfeld och zum 

Berge uppsatt ett koncept, som sedan (20 juli) förelädes de ändtligen anlända ans- 

bacbame till granskning och omedelbart synes ha fatt dessas gillande, (zum Berge 

t, Ulrik, Rostock 20 juli 1598. Schw.) Detta konc. finnes i Berl.^ ett orig. 

(undert. af zum Berge, Puttkanier och Fuchs) i Schxv. 

* Ulrik t- Joachim Fredrik, Dargun 5 juli 1598. Konc. Schw. 
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fastställa medlingsverkets detaljer på mötet i Hostock och att 

sedan fortsätta resan utan att afvakta sina resp. herrars bekräf¬ 

telse. För den händelse det skulle visa sig nödvändigt att för 

någon af de tvistande partema förete en instruktion såsom ett 

sls^s ytterligare kreditiv, synas de ha medfört blanketter, under¬ 

tecknade af deras landsherrar, afsedda att vid behof ifyllas med 

de öfverenskomna villkoren. Hertig Ulrik åter hade icke ansett 

sig behöfva tillgripa en sådan åtgärd, utan väntade att från Ro¬ 

stock få mottaga ett förslag till instruktion, som han sedan i veder¬ 

börlig form kunde utfärda. Hans ombud Heinrich zum Berge un¬ 

dertecknade emellertid med de öfriga den såsom ett slags kungö¬ 

relse stiliserade öfverenskommelsen och insände den till hertig 

Ulrik med begäran, att den i oförändradt skick skulle utfärdas 

såsom hans instruktion; om hertigen hade något att tillägga, kunde 

det ske i en särskild biinstruktion. ‘ Vid hofvet i Dargun väckte 

detta budskap både förvåning och förargelse; hertig Ulrik lät sitt 

ombud oförtöfvadt veta, att han visserligen varit villig att i sak 

godkänna sändebudens öfverenskommelse, men att han aldrig 

hört talas om en dylik form för sakens behandling: sändebuden 

hade själfva skrifvit och beseglat sina instruktioner! Han ansåge 

det i hvarje fall riktigare, att de båda öfriga potentaternas ombud 

åtminstone redan i Rostock ifyllde sina niedhafda blanketter; 

annars kunde de lätt råka i skef ställning till de tvistande par¬ 

terna.* — Trots denna misslynthet gjorde emellertid hertig Ulrik 

inga svårigheter alt i form af en instruktion godkänna sände¬ 

budens uppgörelse; han betraktade nämligen det brandenburgska 

ombudet som den ledande i fredsverket, med därtill hörande kom¬ 

petens och ansvar.* A andra sidan synes zum Berge ha öfver- 

tygat sina kolleger om riktigheten af hertigens uppfattning, att 

de från början borde ersätta sin egen »kungörelse» med andra 

dokument, som åtminstone formelt kunde betraktas såsom deras 

resp. landsherrars instruktioner.* 

Sedan de diplomatiska förberedelserna till resan blifvit af- 

slutade, inskeppade sig sändebuden 26 juli 159S på ett till Kal¬ 

mar destineradt skepp; med sin svit utgjorde de omkring tjugo 

^ H. zum Berge t. Ulrik, Rostock 20, 21 och 25 juli I5<>8. Schw. 

* Ulrik t. zum Berge, Dargun 23 juli 1398. Schw. 

’ J. Bording t. zum Berge, Dargun 26 juli 1398. Schw. 

^ H. zum Berge t. Ulrik, Rostock 23 juli 1398. Schw. 
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personer, bvaraf ett dussin tillhörde den ansbachska beskickningen, 

medan den brandenburgska endast räknade hälften och det meck* 

lenburgska ombudet först efter särskild hemställan till den spar* 

samme hertig Ulrik erhöll åtminstone tvenne följeslagare.^ 

Vid underhandlingarna om medlingsverket hade de båda frän- 

dema af huset Hohenzollem, såsom förut nämnts,® ansett det 

vara rådligast att genom en högtidlig ambassad, som skulle an¬ 

förtros åt en medlem af deras dynasti, förbereda konung Sigismund 

på den främmande inblandningen. Detta hade också varit en af 

förutsättningarna för de i Rostock samlade sändebudens beslut 

att i första hand vända sig till hertig Karl med sina föreställningar. 

Emellertid hade hertig Johan Sigismunds resa af olika anledningar 

alltjämt blifvit uppskjuten, och när han i början af at^. 1598 

kom till Danzig, hade konungen redan lämnat hamnen med sin 

armada. Han uppgaf tanken på att uppsöka konungen i Sverige 

och nöjde sig med att sända efter honom ett bref, hvari han redo¬ 

gjorde för mötet i Rostock och antydde de medlandes förhopp¬ 

ningar, att hertigen icke skulle ställa sig afvisande.® 

Ehuru sålunda Johan Sigismunds beskickning icke fick någon 

betydelse, hade den gifvit de preussiska regeringsråden anledning 

att på ett ytterst märkligt sätt formulera sina synpunkter på den 

nordiska frågan i uppenbar opposition mot Georg Fredriks med- 

lingsplaner. Vid underrättelsen om den påtänkta beskickningen 

hade de omedelbart utsett ett ombud, som skulle resa hertigen 

till mötes och framlägga för honom regeringsrådens betänklighe¬ 

ter mot markgrefvens politik. Detta ombud, den sedermera som 

ostpreussisk kansler väl bekante Christoffer Rappe, skulle till 

att börja med rent ut fråga hertigen om verkliga innebörden af 

hans beskickning; regeringsråden utginge från antagandet, att 

det brandenburgska huset på något sätt ville göra sig förtjänt af 

konungens gunst, och de ansåge såsom sin plikt att varna, om 

dess planer i stället kunde befaras vara öfverlänsherren misshag¬ 

liga. Regeringsråden hölle närmast före, att hertigen skulle under¬ 

rätta konungen om den stora medlingsbeskickningen och mötet i 

Rostock, men i så fall skulle deras ombud kraftigt framhålla, att 

' H. zum t. J. Bor<liiij;, Rostock 20 juli 1598. Schw. I bref t. dens. af 

21 juH upi)j:er han vi.sserlijien don ati.sbacliska be.skickningens antal till 16 personer. 

*Sc s. 24. 

’ Johan Si.cismund t. Georg Fredrik, Köinysbcrg 21 aug. 1598. Berl. 
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om också en dylik inblandning på ett tidigare stadium kimde ha 

varit konungen behaglig, så ställde han sig för närvarande helt 

afvisande mot densamma; han hade bland annat yttrat, att han 

icke med bibehållen värdighet kunde söka försoning med en under¬ 

såte. Att han skulle låta förmå sig att i afvaktan på medlings- 

beskickningens resultat uppskjuta sin färd till Sverige, hade man 

så mycket mindre anledning att förmoda, som det redan samlade 

krigsfolkets underhåll kostade honom omkring 60.000 Thaler i 

månaden. Regeringsråden tänkte sig emellertid också möjlighe¬ 

ten, att hertigens beskickning i stället rörde den preussiska suc- 

cessionsfrågan, att han med löften från det brandenburgska husets 

sida ville köpa löften från konungens, men äfven i så fall vore 

tidpunkten olämpligt vald, ty för närvarande gällde för konungen 

satsen: de preesenlibus gauäet ecclesia. I sammanhang därmed 

ville regeringsråden erinra om det lån, som markgrefven numera 

erbjudit konimgen; i själfva verket hade detta erbjudande före¬ 

nats med så många villkor och säkerhetsklausuler, att konungen 

ej kunde betrakta det såsom en väntjänst utan såsom en vanlig 

affärstransaktion. Om en hänvändelse till konungen öfver hufvud 

vore för tillfället nödvändig, hemställde regeringsråden genom 

sitt ombud, att hertig Johan Sigismund skulle afbryta sin egen 

resa och för att ej för mycket inkräkta på konungens dyrbara tid 

i stället skicka ett ilbud, som framförde hans ärende; men i syfte 

att verkligen stämma konungen gynnsamt borde det därvid heta, 

att markgrefven i fråga om den äskade kontributionen ej velat 

nöja sig med ständernas afslag, utan uppdragit åt Johan Sigis¬ 

mund att draga saken till förnyad behandling vid en landtdag. I 

fråga om det endast på stränga villkor beviljade lånet kunde 

lämpligen framhållas, att det brandenburgska huset måste hysa 

stora betänkligheter mot att understödja konungens krigsföretag, 

detta särskildt med hänsyn till hertig Karl, men att det i stället 

erbjudit sin och andra tyska furstars medling i trätan och endast 

afvaktat konungens närmare anvisningar rörande denna sak. Om 

emellertid konungen inför Johan Sigismimds utskickade yrkade 

på snar hjälp med ett lån, kunde man smeka honom med en för¬ 

hoppning, att hertigen, utan att fråga markgrefven Georg Fred¬ 

rik till råds, skulle kunna förmå regeringsråden att försträcka en 

summa; såsom säkerhet skulle åtminstone efter konungens åter- 
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komst från Sverige ett par preussiska amt sättas i pant, men tills 

vidare kunde man nöja sig med borgen af städerna Danzig och 

Elbing.* 

Det är knappast troligt, att regeringsrådens ombud verkligen 

fick tillfälle att dryfta dessa frågor med Johan Sigismund, ty efter 

konungens afresa från Danzig måste detta synas ändamålslöst; i 

hvarje fall hade markgrefven Georg Fredrik med ett bref från 

regeringsråden fått mottaga en afskrift af instruktionen för Rappe.’ 

Detta aktstycke är för öfrigt märkligt icke blott genom regerings¬ 

rådens ytterst själfmedvetna uppträdande såsom rådgifvarc, utan 

också genom sitt klara framhäfvande af ett hufvuddrag i huset 

Hohenzollems politik vid denna tid, dess sträfvan att vinna den 

preussiske öfverlänsherrens gunst {favör regis), men för så billigt 

pris som möjligt, hellre genom förespeglingar än genom verklig 

tjänstvillighet. 

^ De preuss. regeringsrådens instruktion för Christoffer Rappe, Königsberg 

20 juli 1598. Kop. Berl. 

* De preuss. regeringsråden t. Georg Fredrik, Königsberg 28 juli 1598* 

Berl. 
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II. MEOUNQSFORSÖKBTS FÖRLOPP. 

Den 29 juli 1598 anlände de tyska sändebuden till Kalmar, 

och två dagar senare låg konung Sigismunds armada utanför sta¬ 

den, som utan motstånd föll till föga; den 4 aug. mottogos sände¬ 

buden af konungen i högtidlig audiens.* Händelsernas förlopp 

från denna begynnelse till sändebudens affärd i midten af sept. 

skall icke här skildras; det utgör ett stycke ur Sveriges historia, 

som bör anknytas till andra förutsättningar än de ofvan klar¬ 

lagda. Endast en kort framställning af själfva medlingens inne¬ 

börd och förlopp torde här vara på sin plats. 

Hur betraktades den främmande inblandningen af de tvis¬ 

tande partema, innan den ännu visat sina frukter på godt eller 

ondt? Hvad konungen angår, hade de preussiska regeringsråden 

vid tiden för hans afresa haft underrättelser, som tydde på obe¬ 

nägenhet att vidare söka fredlig uppgörelse med den rebelliske 

undersåten.* Sigismund stod då närmast under intrycket af Sa¬ 

muel Laskis resultatslösa andra beskickning till Sverige, men redan 

tidigare hade han låtit den vid de tyska hofven underhandlande 

Skrzetucki förstå, att han icke väntade sig något godt af den 

erbjudna medlingen, då hertigen halsstarrigt afvisade billighetens 

och rättvisans fordringar.® A andra sidan måste han naturligtvis 

inse, att det brandenburgska huset, hvars sträfvan ständigt gick 

ut på att stå högt i hans gunst, med denna medling icke kunde 

önska att främja hertig Karls intressen, åtminstone så länge den 

konfessionella tvistefrågan icke trädde i förgrunden. Då de tyska 

^ UnderrätteUen om Sigismunds landstigning »under Blegingk » nådde 7 aug. 

till Köpenhamn bvarifrån kanslern Christian Frils lät den gä vidare till änkedrott* 

ning Sofia; denna meddelade den i sin ordning till hert. Ulrik i bref afNykabing 

9 aug. 1598- — Om resan och audiensen: Hist. Handl. 23, s. 184 {{.; 

jfr A. J. MESSENlus, f, 60 V. 

• Se a. 36 f. 

♦Se s. 23. 
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sändebuden efter hans ankomst till Kalmar anmälde sitt ärende, 

ställde han sig därför icke afvisande, men uttalade sin förhopp¬ 

ning, att de skulle hafva hans auktoritet och rättvisa sak för ö- 

gonen, ehuru han gått miste om tillfället att af hertig Johan Sigis¬ 

mund skaffa sig förvissning därom. Ett missförstånd tycktes 

för öfrigt i början ägnadt att göra konungens hållning något ky¬ 

lig: ehuru de medlande erkände konungen som pars lasa och just 

därför ämnade i första hand rikta sina föreställningar till hertig Karl, 

ansåg konungen en dylik tidigare hänvändelse till sin vederpart 

såsom sårande för sin värdighet, men han synes hafva godtagit 

sändebudens förklaring, att Johan Sigismunds försenade beskick¬ 

ning afsett att i tid afslöja för honom medlarnas afsikter. Miss¬ 

förståndet synes sålunda ha berott på en förväxling af två olika 

saker: den förberedande notifikationen af de medlandes afsikter 

och deras senare föreställningar till den i trätan skyldiga parten. 

Konungen synes för öfrigt ha väntat, att sändebuden skulle med¬ 

fört ett fullständigt försl^ tiU uppgörelse, men då de i stället hän¬ 

visade till de tvistande partemas brefväxling såsom material för 

ett sådant och begärde besked om konungens ståndpunkt, utveck¬ 

lade han denna i en första formulering (4 aug. 1598). Såsom vill¬ 

kor för en vänlig uppgörelse fordrades där, att hertigen skulle ome¬ 

delbart och utan gensägelse till konungen öfverlämna riket med 

dess fästningar och krigsflotta samt till hans tjänare och undersåtar 

återställa dem fråntagen egendom, frigifva med orätt fängslade 

personer och afstå från alla repressalier mot de konungatrogna 

i Finland och Lifland.* 

Hvad hertig Karl angår, hade han visserligen både för ko¬ 

nungen* och för den brandenburgske kurfursten* betygat sin 

villighet att hänskjuta tvisten till skiljedom vid riksd^ i Sverige 

eller af kristna grannfurstar. Då sändebuden skriftligen anmälde 

sitt ärende, hade han icke heller något att invända mot deras 

erbjudande att uppträda i det blygsammare väifvet som medlare, 

och han gjorde från första stund anspråk på deras medverkan 

i de protester, som han inlade mot främmande truppers indragande 

i landet. Men redan vid sitt första personliga möte med sände- 

^ Hi$t. Handl. 23, s. 239 ff. 

* A. Jonsson, Hertii; Karl och Sigismund 1597—159S, s. 160. 

* Se s. 2\. 
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buden visade han dem ett stötande misstroende; oafsedt hans 

ingripande mot deras af konungen förordnade pristaf, Erik Falk, 

som var honom sarskildt förhatlig, fordrade han från första stund, 

att de skulle i original förete både konungens resolution och sina 

egna instruktioner, ‘ och han fällde hänsynslösa utlåtelser mot de 

medlande furstarna: de kunde ha besparat sig en beskickning, 

som endast afsåge att frambära konungens orättvisa beskyllningar! 

Med stötande öppenhjärtighet afslöjade han också sina tankar 

om sändebudens verkliga afsikter och sinnelag: »I herrar ären 

partiske och hafven gått i Erik Sparres skola!» Hans af miss* 

tänksamhet närda skarpsinne trodde sig ha genomskådat beskick¬ 

ningens förhistoria: ingen annan hade kommit den åstad än Erik 

Sparre genom sina intriger! Men han synes också utifrån ha mot¬ 

tagit upplysningar om Sigismunds och de tyska furstarnas för¬ 

bindelser; åtminstone påstod han inför sändebuden, att han af 

andra herrar i det romerska riket vamats för denna inblandning. 

I så fall torde det väl närmast ha varit pfalzgrefven Fredrik 

eller landtgrefven af Hessen, som ansett sig böra varsko sin pro¬ 

testantiske trosfrände; åtminstone den förre hade ju ganska tyd- 

ligt yppat sin misstio mot jesuitvännen på Polens tron, då han 

afböjde hvarje andel i medlingsverket.’ 

Det från början spända förhållandet mellan hertigen och 

sändebuden förbättrades emellertid, sedan de senare företett de 

b^ärda originalen och hertigen framburit en ursäkt för sin ådaga¬ 

lagda häftighet och misstro. I diplomatiskt korrekta former, 

med vederbörlig tacksägelse till de medlande furstarna öfver- 

lämnade hertigen sedan (22 aug.) sitt svar på konungens resolu¬ 

tion, innehållande de villkor, på hvilka han förklarade sig redo 

att till konungen öfverlämna riket med dess fästningar och krigs- 

flotta samt frigifva deimes fängslade anhängare. Han fordrade 

framför allt en skriftlig försäkran af konungen, att denne icke 

skulle förgripa sig på hertigen eller hans anhängare, utan i en¬ 

lighet med sin ed låta dem åtnjuta svensk lag och förlänta rät¬ 

tigheter samt att låta sina eventuella käromål mot dem afdömas 

inom riket af opartiska skiljedomare. Han fordrade vidare, att 

^ Samma kraf framställde hertigen 1598 gent emot Sam. Laski (Jonsson, 

s. 126. n. 2) och 1599 gent emot J. von Scbortz Handl. 23, s. 292). 

* Se s. 17. 
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konungen skulle styra riket i enlighet med sin ed och med her¬ 

tigens råd och betänkande samt afskaffa det främmande krigs¬ 

folket och framgent icke utan hertigens och ständernas bifall in¬ 

draga dylikt i riket; att han skulle frigifva hertigens fängslade 

anhängare, särskildt Jöran Klasson och Olof Hård, som dessutom 

borde återinsättas såsom ståthållare på Kalmar i stället för den 

vanr>’ktade Karl Gustafsson, samt slutligen att han ville i hertigens 

händer öfverlämna de afvikna riksråden såsom gisslan, att han 

verkligen skulle efterlefva en ingången öfverenskommelse. Dess¬ 

utom begärde han de medlande sändebudens garanti, å deras 

resp. furstars vägnar, för de förbindelser, som konungen komme 

att ingå, och detta skulle innebära skyldighet för dessa furstar 

att vid behof ingripa till skyddande af hertigens rätt. Å andra 

sidan förklarade sig också hertigen villig att inför opartiska domare 

stå till svars för sitt handlingssätt gent emot konungen, och han 

lofvade att skaffa vissa namngifna tyska furstars garanti för deima 

förbindelse, som också innefattade skyldighet att icke klandra 

domen.‘ 

Hertigens fordringar stodo sålunda skarpt emot konungens, 

och de medlande sändebuden kände sig säkert föga hågade att 

till pars hesa frambära så långt gående och med säkerhetsklausuler 

så misstroget försedda yrkanden. I några punkter sökte de redan 

från början förmå hertigen till vissa modifikationer, som i någon 

mån skulle underlätta villkorens diskussion med konungen. De 

utgingo därvid från principen, att vid de ömsesidiga förpliktel¬ 

sernas fastställande ingendera parten finge gynna sig med sär¬ 

skilda säkerhetsklausuler framför den andra, och de hemställde 

därför till hertigen, dels att också han skulle ställa borgen vid 

sina fängslade anhängares frigifvande, dels att också han skulle 

förstärka den utländska garantien genom att därjämte ställa giss¬ 

lan. Särskilda betänkligheter hade de också mot hertigens begä¬ 

ran, att de afvikna riksråden skulle utses till den gisslan, som 

konungen hade att ställa, ty på grund af hertigens beskyllningar 

mot dessa vore de att anse som pars rea och sålunda olämpliga 

för en dylik funktion. I fråga om den garanti, som hertigen be¬ 

gärde af sändebuden å deras landsherrars vägnar, framhöllo dessa, 

^ Hist. HanJl. 23, s. 2355 ff. 
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att en sådan sak i hvarje fall kräfde åtskillig tid, men att stille- 

stånd snarast möjligt borde utlysas och att som säkerhet för detta 

den föreslagna gisslan redan från början borde ömsesidigt ställas.* 

Hertigen afgaf omedelbart sitt s\'ar på denna hemställan, 

men hans tillmötesgående sträckte sig icke långt; endast i fråga 

om borgen vid sina anhängares frigifvande erkände han det be¬ 

rättigade i sändebudens kraf på reciprocitet. Däremot vägrade 

han att för egen del förstärka den utländska garantien genom 

att också ställa gisslan, dels emedan icke han bure skulden för 

trätan, dels och förnämligast emedan konungen skulle erhålla 

fullt tillräcklig säkerhet, i och med det att riket med fästningar 

och krigsflotta öfverlämnades i hans händer. Sändebudens in¬ 

vändningar mot hertigens begäran, att de afvikna riksråden skulle 

utgöra konungens gisslan, afvisades i svaret bestämdt och utan 

vidlyftigare motivering, än att hertigen icke ville nöja sig med 

några andra; däremot förklarade han sig villig att låta ställa jäm¬ 

väl de i gisslan tagnas säkerhet under de utländska furstarnas 

garanti. Hertigen stannade emellertid icke vid sina tidigare for¬ 

mulerade och nu i det hela fasthållna fordringar, utan han be¬ 

gärde ytterligare såsom temporär säkerhet, tills uppgörelsen blifvit 

slutgiltigt fastslagen, att Vadstena och Elfsborg skulle förblifva 

i hans händer, när riket med sina inventarier öfverlämnades till 

konungen.’ 

Dessa yrkanden, i hvilka sändebuden ansågo lönlöst att yt¬ 

terligare söka ändring, hade de nu att öfverbringa till den andra 

parten i tvistemålet. Vägen var icke lång från hertigens residens 

i Linköping till Stegeborg, dit konungen under tiden flyttat sina 

kvarter, men oförenligheten mellan bådas ståndpunkter tedde 

sig så mycket mer kritisk, sedan deras stridskrafter kommit hvar¬ 

andra så nära. Hertigen lät också tydligt förstå, att han icke 

ämnade inlåta sig långvariga skenförhandlingar, som skulle hindra 

honom från att vid bästa tillfälle utnyttja sina militäriska resurser: 

han sände efter sändebuden upprepade budskap, att han måste 

fordra snart besked af konungen, om denne ville bana väg för 

vänliga förhandlingar genom att skingra sin krigsmakt; hertigen 

vore i så fall villig till samma åtgärd, men annars måste han vill- 

^ Hist. Handl. 23, s. 253 f. 

»Ib., s. 254 f. 
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fara de sinas åstundan att rycka fram mot konungen.^ Sände¬ 

buden måste sålunda å ena sidan söka afhålla hertigen från de 

utmanande demonstrationer, med hvilka han i första hand bo¬ 

tade, å andra sidan måste de söka förmå konungen att upptaga 

hertigens yrkanden såsom ämne för fortsatta underhandlingar. 

Båda uppgifterna hörde till de svåraste. Hertigen kunde endast 

förmås att bemantla sina fortsatta hotelser med en sväfvande för¬ 

klaring, att han aldrig haft för afsikt att angripa konungen, om 

denne blott läte billighet och rättvisa råda.’ I sin framställning 

till konungen försökte sändebuden ställa hertigens förhandlings- 

villighet i den gynnsammaste dager: hans förnämsta fordran inne- 

bure endast, att han tills förlikning träffats skulle vara försäkrad 

ihot öfvergrepp från konungens sida; sitt visserligen betänkliga 

yrkande, att de afvikna riksråden skulle ställas som gisslan, 

skulle han måhända till sist låta falla för sändebudens föreställ¬ 

ningar.® Men konungens ombud, främst Erik Sparre, togo intet 

intiy^ck af dessa diplomatiska omtolkningar och läto från första 

stund utan omsv’ep förstå, att hertigens yrkanden måste framstå 

som absolut oantagliga för den, som sändebuden själfva tidigare 

erkänt såsom pars leesa. Till sina förra öfvergrepp och utma¬ 

ningar hade denne för öfrigt nu lagt nytt, då han med sin krigs¬ 

makt helt fräckt ryckte konungen allt närmare in på lifvet. 

Ehuru han själf städse varit den angripande, fordrade han af 

konungen en tredubbel garanti för en eventuel förlikning, men 

denna fordran innebure på hvarje punkt en orimlighet eller en 

vansklighet. Som gisslan begärde han i strid med tus geniium 

personer, mot hvilka han själf uppträdde som anklagare, och om 

han ville göra ett nytt val, skulle ändå ingen finnas, som icke 

hellre anförtrodde sig åt turkarna! Som ytterligare säkerhet gjorde 

han anspråk på Vadstena och Elfsborg, men konungen kunde 

icke afhända sig rikets bästa fästningar, som skulle tjäna her¬ 

tigen till stödjepunkter för nya rebelliska anslag. I sista hand 

fordrade han också utländska furstars garanti, men en sådan kunde 

icke erhållas utan långt uppskof, och under tiden skulle läget 

förblifva kritiskt. För öfrigt, medan pars leesa affordrades så 

' Hert- Karls bref af 24 ocb 25 au^. Ui$t. Handl. 2j, s. 256 f. 

* Hcrt. Karls bref af 2*) aup. Ib., s, 237 f. 

’ Sändebudens memorial af 27 aiig. Ib,, s. 255 f. 
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mångfaldiga garantier, talade hertigen icke mycket om att för 

egen del stalla säkerhet, men om konungen skulle hålla till godo 

med en skriftlig och vid furstlig ära afgifven försäkran, som er¬ 

farenheten visat vara föga värd, borde hertigen med så mycket 

mera skäl åtnöja sig med motsvarande försäkran från konungens 

sida. Ty det kunde under inga förhållanden vara riktigt, att feudi 

dominus blefve sämre ställd än vasallus. Hertigens begäran, 

att konungen först af allt skulle afdanka sitt krigsfolk, mot 

samma förpliktelse för honom själf, måste man vid närmare ef¬ 

tersinnande finna mycket betänklig, ty hertigen skulle när som 

helst åter ktmna samla sitt anhang. medan konungen skulle stå 

ensam och utsatt för allehanda faror bland sina affälliga under¬ 

såtar.* 

Det är intressant att finna, hur Erik Sparre sålunda beteck¬ 

nar förhållandet mellan konungen och hertigen med länsrättens 

terminologi; då samma uppfattning senare tog sig uttryck också 

i skrifvelser från konungens kansli, fann sig hertigen förorsakad 

till en protest och en vederläggning. För tillfället blef det sände¬ 

budens värf att söka Öfvervinna konungens misstro och reservation, 

utan att de därför gjorde sig solidariska med hertigen i hans långt 

gående fordringar. Under hänvisning till satsen iniquissima pax 

iustissinw bello prceferenda, hvilkeii dock icke torde haft den bästa 

klang i de kungligt sinnades öron, yrkade de i första hand med 

hertigen, att vapnen på ömse sidor skulle nedläggas; detta skulle 

också vara till välsignelse för landets redan hårdt pröfvade allt 

moge, som ju för öfrigt icke borde misstänkas för att framgen- 

vilja svika konungen. I fråga om de af hertigen begärda garan¬ 

tierna ansåge sändebuden visserligen en försäkran af konungen 

vara tillfyllest, men å andra sidan måste de också erkänna, att 

ställande af gisslan i liknande fall icke sällan förekommit, såsom 

i tvisten mellan Brandenbuig och Lothringen (1592—93) och 

under stridigheterna mellan konungen af Frankrike och prinsen 

af Condé; de hade emellertid föreställt hertigen, att riksråden 

därvid i hvarje fall icke borde komma i fråga. De hänsköte denna 

fråga till konungens afgörande liksom också hertigens kraf att 

tills vidare få behålla Vadstena och Elfsborg; de hoppades, att 

* Hist. Handl, 23, s. 207 ff. 
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konungen, om han ginge det senare till mötes, ändock skulle 

vara tillräckligt försäkrad såsom mottagande hufvuddelen af riket. 

I fråga om den föreslagna garantien af utländska furstar delade 

sändebuden betänkligheterna mot den tidsutdräkt, som därigenom 

skulle förorsakas. För öfrigt ansåge de tvifvelaktigt, om det vore 

med konungens ära förenligt att af hertigen kräfva särskilda garan¬ 

tier för en uppgörelse; det vore i själfva verket något ovanligt, att 

den mäktigare, konungen, skulle begära garantier af den svagare, 

imdersåten. Hvem som vore att anse som pars IcBsa, ville sände¬ 

buden tills vidare lämna oafgjordt, afvaktande ett kommande rätts¬ 

ligt afgörande af denna fråga.* 

De medlande sökte sålunda på fullt allvar förmå konungen till 

eftergifter, och deras anslutning till flere af hertigens yrkanden 

måste ha varit mindre behaglig för Erik Sparre och konungens 

öfriga ombud. Medan sändebuden sedan afvaktade konungens 

skriftliga resolution på hertigens andraganden, mottogo de från 

den senare nya otåliga maningar att drifva på afgörandet och icke 

inlåta sig på förhandlingar, som gingo utöfver hans egna förslag 

och yrkanden; han måste i annat fall befara svek och hade redan 

ansett säkrast att flytta sitt läger något närmare konungens, från 

Linköping till Mem.* Den själfmedvetna tonen i dessa budskap 

vittnade för öfrigt om att hertigen betraktade sig som situationens 

herre, men dock under krisens spänning var oroligt på sin vakt 

mot hvarje försök från konungens sida att genom uppskofspolitik 

eller på annat sätt vrida det slipade vapnet ur hans hand. När 

konungens resolution (j scpt.) kom sändebuden tillhanda och utan 

dröjsmål af dem öfverlänmades till hertigen, befanns det, att ko¬ 

nungen icke inlät sig pa de svårigheter, som frågan om förlik¬ 

ningens garantier erbjeid, men fortsatte den reella diskussionen 

genom att meddela sina villkor i en delvis ny formulering. 

I anslutning till sitt tidigare yrkande, att riket med alla sina 

inventarier skulle utan vidare af hertigen öfverlämnas, fordrade 

han numera också, att denne skulle uttryckligen afstå sin titel 

af gubemator med hvarje därpå gnindad befogenhet, åter draga 

sig inom sitt hertigdömes gränser och icke söka hindra konungens 

^ Hist. Handl. 2}, s. 212 ff. 

2 Hcrt. Kark bref af u auj;. och 1 sept. Ib., s. 238 ff. 
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kommunikation med sina undersåtar, men å andra sidan också, 

vid mottagen laglig stämning från konungen, utan gensägelse 

inställa sig och sina anhängare inför rätta. Så snart hertigen dragit 

sig undan och gifvit konungen vederbörlig skriftlig försäkran, vore 

denne å sin sida villig att på samma sätt förbinda sig att icke till> 

foga hertigen eller hans anhängare något ondt, utan låta alla njuta 

svensk lag samt att vid laglig stämning låta inställa sina anhängare 

till svaromål gent emot hertigen eller andra kärande. Detta till¬ 

mötesgående hade konungen, med särskild hänsyn till de medlandes 

hemställan, icke velat undandraga hertigen, ehuru dennes senaste 

yrkanden nogsamt hade visat, att hans fredsförsäkringar endast 

vore spegelfäkterier och att han med sina skrifvelser endast ville 

väcka konungens förbittring. Ty eftersom hertigen uppenbarligen 

trängt konungen ifrån regementet, så vore han enligt alla folks rätt 

sk>'ldig, alldeles oafsedt att öfvergreppen därtill riktat sig mot 

hans länsherre, att först af allt restituera den förfördelade parten 

i alla hans rättigheter.^ 

Då sändebuden (i Mem 4 sept.) hade öfverlämnat detta besked 

till hertigen, kastade sig denne från början med största förbitt¬ 

ring öfver det kungliga kansliets där framlagda teori, att han i 

förhållande till konungen stode som den otrogne vasallen mot 

’ länsherren, och med hårda ord mot Erik Sparre, hvilken han miss¬ 

tänkte att hafva uppfunnit denna falska lära redan på konung 

Johans tid, sökte han med från Tyskland hämtade paralleller be¬ 

visa för sändebuden, att han som svensk arffurste icke vore en 

vasall under konungen, utan dennes medarfvinge till riket. Men 

han vore icke jurist, gitte icke vidare disputera därom till förfång 

för de sakliga förhandlingarna, och han gjorde inga svårigheter 

i fråga om konungens yrkande, att han vid förlikningen skulle 

afstå från sin gubematorstitel; för öfrigt stode han fast vid sina 

förut afgifna förlikningsanbud. De medlande sökte förmå hertigen 

till större tillmötesgående ifråga om den försäkran, som han 

kräfde af konungen, liksom i fråga om villkoren för krigsfolkets 

afdankande,^ men då hertigens nya resolution, för öfrigt utan 

uppskof, kom dem till handa, befanns den i stället på flere punkter 

* Konungens resolution af 3 sept. Hisl. Handl. 23, s. 261 f. 

* Ib., s. 216 ff. 
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innebära en skärpning af villkoren, och det syntes mer än tvifvel* 

aktigt, om en viss medgörlighet i andra fali uppvägde de nya 

krafven.* De afvikna riksråden fordrade han icke vidare såsom 

gisslan, men han ville dock afkräfva dem försäkringar, att de icke 

skulle befatta sig med praktiker, utan hålla sig hemma på sina gods. 

afstäi^da från deltagande i rikets styrelse, tills deras sak pröfvats 

vid en riksdag, som för en allmän uppgörelse skulle hållas i närvaro 

af särskildt anmodade främmande furstars ombud. Såsom säker¬ 

het fordrade han utom gisslan icke blott såsom förut Vadstena och 

Elfsborg, utan också Kalmar jämte det arkli, som han satt i för¬ 

var på Gripsholm, och han framträdde dessutom med två alldeles 

nya yrkanden: konungens dispositionsrätt öfver rikets stridskraf¬ 

ter skulle vara underkastad hertigens kontroll, så att truppernas 

obetingade lydnadsplikt gent emot konungen upphörde; konungen 

skulle afslöja de villkor, på hvilka de polska ständerna medgifvit 

hans resa till Sverige, och sina egna planer.* 

För de medlande inneburo dessa yrkanden, att deras vanskliga 

värf ytterligare försvårades, och de sökte därför genom ifriga 

föreställningar bringa hertigen på andra tankar, återföra honom 

intra cancellos. De förebrådde honom att hafva kringgått flere 

punkter, om hvilka förhandlingarna med konungen borde röra sig, 

men i stället inblandat nya, till saken ej hörande frågor, som på 

det ömmaste berörde konungens ära och anseende. Detta gällde 

särskildt hertigens kraf att få göra intrång på konungens m>Tidig- 

het öfver rikets stridskrafter, hvarigenom denne skulle blifva lika 

maktlös som en fånge; vore för öfrigt en sådan degradering af 

konungamakten önsklig ens för hertigen själf med hänsyn till hans 

egen ärfda rätt till tronen? I fråga om riksråden föregrepe her¬ 

tigen med sina fordringar det afgörande vid riksdag, som han 

själf påkräfde, och han fråudömde dem på ett otillåtligt sätt deras 

goda namn och lykte, innan de fått tillfälle att försvara sig; gjorde 

han icke för egen räkning anspråk på denna rätt gent emot konung- 

^ SigismuiKl kunde senare i cn Återblick på sommarens händelser (i den nedan 

cit. instruktionen för l^öiihof och Finkc af 23 nov. 159^) med viss rätt om hertigens 

bällning yttra: . undt was er in der Traetation den cinen Tag gcwilliget, 

dasselbe hat er den andern Tag wieder iinibgestosscn. • Jfr också A. J. MliSSE- 

NUS, f. 

*lIort- Karls resolulion af 4 sept. Ih\l. liioidL 23, s ff. 
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ens beskyllningar? Hertigens protest mot det kungliga kansliets 

uttalanden, att hans ställning vore allenast en vasalls, måste sän¬ 

debuden i sin okunnighet om svensk rätt lämna åt dess värde, och 

de kunde icke till konungen frambära denna muntliga gensaga, 

för hvilken de mot misstydningar icke hade något skriftligt att 

åberopa. De begärde således af hertigen en ny skriftlig resolution, 

hvari de nya påfunden saknades, men som i stället innehölle hans 

nyss muntligen gifna löfte att afstå från gubematorstiteln.* 

Hertigen visade emellertid icke den ringaste lust att taga 

rättelse af dessa maningar, och han valde ett för sin person ytterst 

betecknande sätt att demonstrera riktigheten af denna ståndpunkt. 

Han lät trots sändebudens halft förskrämda, halft förargade pro¬ 

tester inkalla krigsbefälet i öfverläggningsrummet och lät det i 

korus besvara hans frågor, om man i hvarje särskildt fall kunde 

bifalla konungens kraf utan att begära noggranna garantier, och 

de åtspordas kraftiga nejrop gåfvo den väntade sanktionen åt 

hertigens afvisande hållning. Säkert ristade sig detta uppträde 

outplånligt in i de sålunda afdankade medlarnas sinnen, men det 

förtjänar också att i dessa tiders häfder ihågkommassomen episod, 

hvilken på ett märkligt konkret sätt i sig speglar mycket af deras 

innehåll.’ 

Efter ännu ett misslyckadt försök att vinna hertigen för efter¬ 

gifter begåfvo sig sändebuden med sitt besked till konimgen, och 

deras niissmodiga stämning tog sig genast uttiyxk i en begäran 

att, för den händelse äfven konungen stängde vägen till uppgörelse, 

de skulle sättas i tillfälle att anträda återfärden till Tyskland. 

Budskap från hertigen hetsade dem alltjämt till att söka framtvinga 

ett snart afgörande,’ men konungen begärde ny betänketid, och 

sändebuden hade endast att bringa detta till hertigens kännedom.^ 

«Ib., s. 219 ff. 

* Ib., S. 2Z2 f. 

* Hcrt. Karls bre£ af 5 sept. Hisl. Handl. 23. s. 203. 

224. — A. J.MESSKNIUs (fol. 85 V.) tilläggercflcr alt hafva rulatcrat 

denna sak: »Men Hertigen hade allaredo löiilig kuiidskap ifran Stegeborgh om 

tlien förhindringh, som af thee uthwcckiie Svvenske herrar war gionlt dherutinnan» 

<H*b fört rot honom aldraniäst, att the icke wynlat honom nicd ett butlcrc ocli 

yppare iiampn än som kallat honom een slctt och gcmccii Konungens uiulersät aro, 

sa och ey heller räknadt hans rätt och myndiglieel högre un som een blott läns- 

furstes, hwilken likwäll effter arfförcniiigen war ocli borde lieetu cen booren Rik- 

Oöteb. Högsk. Åfsskr, XX: 2 4a 
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Att denne emellertid satt fristen mycket kort, blef tydligt, då han 

8 sept. bröt upp från Mem och ryckte fram mot Stegebo^. I en 

direkt till konungen ställd skrifvelse meddelade han motiven för 

detta steg: han hade intet fientligt i sinnet, men han måste på 

närmaste håll efterhöra, om konungen ville inställa sin obilliga 

förföljelse och i stället med gisslan försäkra honom mot exekution, 

som icke föregåtts af laga dom; hertigen kimde icke nedlägga vap¬ 

nen, förrän han skaffat sig visshet i detta afseende.* 

Tonen i hertigens skrifvelser gaf från början tämligen tydligt 

vid handen, att han icke väntade sig något godt af fortsatta under¬ 

handlingar, och hans sista framr^xkande innebar en provokation, 

som måste leda till väpnad uppgörelse.’ Den strid, som 8 sept. 1598 

utkämpades under Stegeborgs murar, hade måhända slutat med 

en katastrof för hertigen, oni Farensbach fått utnj^ttja situationens 

fördelar utan de svenska riksrådens fredsmäklande inblandning.® 

Som utgången nu blef, innebar den intet afgörande, och ehuru 

hertigen naturligtvis gaf sin vederpart skulden för det skedda, 

förklarade han sig villig att återupptaga förhandlingarna på den 

punkt, där de genom striden afbrutits. Måhända sökte han där¬ 

med endast tillfälle att reparera sina förluster och ordentligt för¬ 

bereda sig till nästa vapenskifte; i hvarje fall visade han sig mycket 

angelägen att inf(>r sändebuden betyga sin alltjämt lifliga önskan 

att undvika våldsåtgärder och lita till förlikning. I sådant syfte 

aflade han till och med själf ett besök i deras härberge (10 sept.), 

icixs Arffurstc s«nint näst Koiiinii^en alks iiiby^giariics rätte cWfwcrhect. •» Här 

frainkoiinncT salunda en synpunkt, suin jag rerlaii i ett riktigare saminanhaiig 

licivst- 

^ Hert. Karls bref af sept. linf/t drf Missiiyft. . . Han synes ha gifvit 

konungen einUist tva tinnnars frist försvarets afgifvande. Hisi. Htnull. i.b s. 2.^0. 

•Hertigens bref till Joachim Scheel och Per St<dpc af Mcm 7 sept. 

(Hert, Karls registr. 1 uttrycker tydligt hans afsikt att följande dag framtvinga 

ett väpnadt afgörande. 

^Jfr sarskiMt diJi i Hitiull. s. 27; f, tryckta relationen. — Jfr 

oi‘ksä diui ^vnare »»ffiriella vcr^t^^m•n frali konungens sida (i den cit. iustr. {<\r 

Hönhoff CH h ]'*iiikc af 2 \ iu)v. l yoSi: »»Aber gleich wic wir nicht der Meinunp 

d.ibiii koniuKu wanii. al so liabcu wir uns. weiln er .selbst. anch andere undt son- 

dcrltch uiiscre Schwiflist be Uäthv vor ihtii gebeieu. sich auch erkleret» das er 

alles, was wir von ilnn begchrlcii, tiniu.iu sein Kagcr wiederninl) rucken undt nnse- 

rer weiteren krklerung abwarteii wolte. aitch damahls gar frietUlich erzeiget, ilm 

abziehen lassen luuit muh der lUsseruup verlioffet. . . •» 
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klagade öfver de kiuigliga truppernas ådagalagda stridslystnad och 

anhöll om sändebudens fortsatta medverkan därhän, att konungen 

ändtligen skulle afgifva sitt svar på hertigens genom dem öfver- 

lämnade yrkanden; till större eftertryck ville han själf i deras 

sällskap ånyo r>'cka fram mot Stegeborg, men icke söka öfveigå 

viken och hindra sina tiupper från hvarje öfvergrepp. De med¬ 

lande gåfvo emellertid på denna framställning ett ganska snäft svar, 

prägladt af deras besvikenhet i fråga om sina egna ansträngningar 

och deras växande misstro till hertigen: de förklarade sig högst 

tvifvelsamma, huruvida de öfver hufvud med bibehållen värdig¬ 

het kunde fortsätta sitt medlar\'ärf, sedan de t\’istande partema 

i stället vädjat till vapnen, och de läto icke otydligt förstå, att 

hertigen genom sitt framr>’ckande från Mem till Stegeborg bar 

skulden för sammanstötningen. Såsom ett villkor för hvarje fort¬ 

satt ingripande måste de i hvarje fall fordra, att hertigen afstode 

från sin plan att ånyo rycka fram och i stället vid Mem afvaktade 

konungens resolution.* 

Slutet på öfverläggningama blef, att hertigen tills vidare 

skulle hålla sig stilla, medan sändebuden reste till konungen och 

sökte skaffa det önskade beskedet.* Tonen i deras framställning 

till denne blef lugnare och vördsammare än deras språk inför her¬ 

tigen; äfven om de antydde, att konungens dröjsmål med resolu¬ 

tionens afgifvande bidragit att förvärra situationen, hade de sista 

händelserna tydligen stärkt deras öfvertygelse i frågan, hvem de 

hade att betrakta som den förfördelade parten. Konungen visade 

sig i början obenägen att öfver hufvud besvara hertigens fram¬ 

ställning, innan denne dragit sig tillbaka från sin utmanande 

Ix)sition till Mem, men senare lofvade han att efter en dags betänke¬ 

tid meddela sin resolution, blott hertigen under tiden ville hålla 

^ Hist, Handl. 23, s. 223—229. Jfr oin herligens hes<>k A. J. Mkssi-mvs^ 

f. V. 

Sigismunds cit. instr. för Iiönlioff och Fiiikc af 23 nov. heter det: 

• , . . aber nacbdem er in scin Lager konnncn, ist cr in scincin vorigeii Vorsatz 

blieben undt auf den dritten Tag heniach crstlirh dic Chur- undt l*urstliche<'»esan<i« 

ten an uns abgefcrtiget, umb Stillcstandt gebeten undt nicht doslo weiniger wio 

zuvor ungewametcr Sachen in der Stillc sirh gegon uns ubor gcicgot, d<is nicht 

mchr denn ein kleincr Strom darzwischon gcwcbK*!!, da or sich dann aufs hoftigsle 

versihanlzet» Kartawen undt ander gross <»cscluit7. liolcn lasson undt dcrinasseu 

staffieret, das cr uns das Haus Steckoborgk uborti Koj^f logon wolt. • 
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sig stilla. Sändebuden öfverbragte detta budskap till hertigen, som 

lät förmä sig att medgifva det begärda uppskofvet, och den I2 

sept. öfverlänmade konungen sin resolution genom de medlande 

till hertigen. Utom nya klagomål öfver motpartens utmaningar 

och alltjämt stegrade anspråk innehöll densamma endast en hän- 

visnijig till konungens tidigare formulerade villkor jämte utkast 

till den försäkran, som han förklarade sig villig att vid uppgörelsen 

afgifva till hertigen. Men denna försäkran innehöll endast löften 

att afdanka krigsfolket, att afstå frän hvarje våld mot hertigen 

och hans anhängare samt att inför domstol inställa dem, mot 

hvilka hertigen ville föra talan; och dessutom framhölls i dess 

ingress det obefogade i de af licrtigen utsj>ridda ryktena, att ko¬ 

nungen kommit till Sverige för att öfva \ ald och draga fördärf 

öfver landet.* 

Det var icke att vänta, att hertigen skulle niija sig med sådana 

villkor, och da han (13 sept.) öfverlänmade sitt svar till de medlande, 

ansago sig dessa luklsakade att ånyo mana honom till moderation; 

i vissa punkter synas de verkligen ha lyckats genomdrifva en 

afi)rutning af lians fordringar, som numera voro betydligt mindre 

obilliga än tillffirene. I fråga om garantier för en uppgörelse kräfde 

han icke vidare vare sig gisslan eller fasta platser, utan allenast en 

under sändebudens garanti ställd skriftlig försäkran, hvarjämte 

samtliga stiinder skulle förpliktas till motstånd mot den part, 

som öppet eller förstucket bröte mot förlikningsvillkoren. Sin 

fordran att få inkräkta på konungens dispositionsrätt öfver rikets 

stridskrafter hade han uppgifvit, och om skyldighet för konungen 

att afslöja de ])olska ständernas villkor för hans resa var icke vidare 

tal. Krafvet, att riksråden skulle tillsägas arrest pä sina gods 

och afstängas fran befattning med allmänna ärenden, hade blifvit 

afknappadt ända därhän, att de endast skulle föqdiktas att icke 

praktisera emot hertigen eller öfriga ständer och att riksstyrelsen 

alltjämt skulle sta under liertigens kontroll. Däremot kvarstodo 

krafven, att konungen skulle lofva regera enligt sin kröningsed 

och alt främinande krigsfolk icke utan .ständernas bifall skulle 

indragas i landet, <Kh numera yrkade hertigen dessutom, att den 

riksdag. \‘i(l In ilkiii (»iiisesi<liga klagomal skulle afdömas och sär- 

skildt också <lcn fiii>ka fragan komma till bchaiulling, borde af 

■y/c.'. Jl-.ni.ll. 2}, jv. '/ri Mn. . . 
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konungen kallas att sammanträda inom fyra manader efter förlik¬ 

ningen.^ 

Onekligen hade de tvistande partema genom sina sista för¬ 

klaringar kommit närmare en uppgörelse än någonsin tillförene, 

och de medlande sändebuden kände sig manade att försöka ett 

kraftigt ingripande: medan de förut nöjt sig med att genom före¬ 

ställningar och påtrjxkningar söka förmå hvardera parten till 

eftergifter, ville de nu framlägga ett positivt medlingsförslag. 

Konungen hade intet att invända mot ett sådant försök, men 

hertigen kunde endast med svårighet förmås till ett löfte att 

pröfva sändebudens framställningar; han betygade på sitt vanliga 

kraftiga sätt. att han icke kunde göra j^terligare efte^ifter. Sän¬ 

debuden skredo emellertid till uppsättandet af ett medlingsförslag, 

som genom en rad af kompromisser sökte förena de båda parternas 

ståndpunkter, ehuru visserligen icke alla meningsskiljaktigheter 

upptogos till behandling. I fyra punkter fixerade de medlande 

tvistens innebörd: skulle konungens nödgas försäkra att styra 

riket i enlighet med sin ed? hvilken af partema skulle först af- 

danka sitt krigsfolk? skulle i fråga om de omtvistade ämbets- 

postema konungens eller hertigens utnämningar blifva bestån¬ 

dande? skulle vid ett eventuellt aftalsbrott af endera parten 

rikets undersåtar förpliktas att taga den förfördelades parti? 

Medlarna föreslogo, att hertigen skulle i hufvudsak gifva efter i 

fråga om krigsfolkets afdankande och alldeles nedlägga sitt kraf, 

att rikets undersåtar eventuellt skulle kallas till vapen mot konun¬ 

gen, medan åter i de båda öfriga punkterna en förpliktelse för 

konungen skulle inträda först i det fall, att en skiljedom ginge 

honom emot.’ 

Detta medlingsförslag var tydligen snarare formuleradt i 

konungens intresse än i hertigens, och det visade sig omedelbart, 

att den senare icke ville låta drifva sig längre på eftergifternas väg. 

Han s3’nes icke ens ha velat höra sändebudens framställning till 

slut och kom plötsligt på nytt fram med sin fordran, att Erik Sparre, 

Gustaf Baner, Ture och Hogenskild Bielke skulle lämna konungen 

och tillsägas arrest på sina gods. 

* llert. Karls resolution af u sept.: Hisf. Hitndl. s. J70 ff. 

* I'ör närmare detaljer se säiulfbiKlcns proineinoria, ILtmll. ^7* ff. 
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De medlande, sedan länge uttröttade af sina ständiga resor 

mellan de tvistande partema, synas nästan med en känsla af be¬ 

frielse ha upptagit denna hertigens förklaring, hvilken de tolkade 

som ett bevis på fraktlösheten af fortsatta underhandlingar. De 

begärde också omedelbart sitt afsked både hos konungen och her¬ 

tigen och erhöllo det utan svårighet; den i6 sept. hade de sin af- 

skedsaudiens hos konungen. De hade redan träffat aftal med en 

skeppare från Rostock om öfverresan, och det brandenburgska 

och inecklenburgska ombudet befunno sig redan ombord, då deras 

ansbachska kolleger, som i stället valt landvägen, öfverraskades 

af en ny hänvändelse från hertigen. Denne anhöll, att de med¬ 

lande skulle stanna ännu ett par d^ar och afvakta resultatet af 

de direkta förhandlingar mellan parterna, som vid denna tid på- 

gingo.* Hertigen hade i själfva verket sändt en beskickning till 

konungen, närmast med uppdrag att söka utverka ett personligt 

möte mellan partenia och att frambära vänskapliga bedyranden, 

som dock icke inneburo minsta efteigifveiihet i sak.^ Då sände¬ 

buden gåfvo konungen meddelande om det nya budskapet från 

hans motpart, fingo de också till svar, att hertigen endast afsåge 

att draga ut på tiden och att man däiför icke hade att taga hans 

hän^•iindelse på allvar. Under sådana förhållanden ansågo sig 

de afdaukade medlarna kunna med godt .samvete lämna skådeplat¬ 

sen f<)r .sina fruktlösa bemödanden, och den 19 sept. i598gingo 

Winterfeld och zum Beige till segels.’ Då deras kolleger frän 

Ansbacli a sin sida begärde vederbörligt skydd vid återresan genom 

landet, tog sig spänningen mellan de tvistande partenia ånyo 

ett betecknande uttr>'ck. Hertigen hade försett dem både med 

pass och med några mans eskort, men vid underrättelsen därom 

lät konungen genom Krik Sparre antyda för dem, alt en sådan 

anordning vore förklenlig för hans värdighet och att de i stället 

borde mottaga en konungens tjänare såsom eskort. Då emeller¬ 

tid sändebuden däremot måste erinra, att hertigen velat skydda 

dem mot öfvergrejip från böndernas sida, men att närvaron af en 

konungens tjänare kunde verka utmanande, lät konungen, säkert 

* Ilurl Karl.s bruf af i6 scjit. 11).. s. 276. Jfr s. 235. 

ihr 

Hi4ni!. 23. s. zv*- Jfr — Winterfeld t. Joachim Fredrik, 

Wiltslock 27 ^cpl. 
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med en känsla af förödmjukelse, bero vid den träffade anord¬ 

ningen.’ Den i8 sept. anträdde de ansbachska sändebuden 

resan från Söderköping till den danska gränsen*. 

Händelserna komnio sålunda att utveckla sig utan fortsatt 

inflytande af främmande furstars ombud, och en framställning 

af dessa händelser faller icke inom ramen af föreliggande afhand* 

ling. De fortsatta direkta underhandlingarna mellan de tvistande 

partema rörde sig i allt väsentligt om de villkor, som de tidigare 

formulerat, men då det efter de medlandes afresa icke längre var 

möjligt att erhålla deras garanti för en eventuel uppgörelse, tog 

sig hertigen anledning att ånyo begära annan säkerhet, som förut 

antingen i rikets fästningar eller andra inventarier eller med riks¬ 

råden som gisslan. Det var visserligen tydligt, att han i sista hand 

ämnade vara nöjd med den säkerhet, som skulle ligga i undersåtarnas 

förpliktande att beifra ett fördragsbrott, och det märkliga inträf¬ 

fade, att konungen i ett nytt utkast till försäkran medgaf detta 

kraf. Men i de tre öfriga punkter, som de medlande fixerat såsom 

tvistefrågor, stod ingen uppgörelse att vinna, och lika litet i fråga 

om den af hertigen inom viss frist fordrade riksdagskallelsen. 

Af sina ombuds slutrelationer hade de båda frändema af huset 

Brandenburg måst erfara, att deras medlingsförsök varit föigäfves, 

men de kunde mötas i en viss resignation, i en lugnande känsla 

att dock hafva visat länsherren en god vilja och ett tjänstvilligt 

sinnelag; och de stördes där\'id knappast af hertig Ulriks erinran, 

att mera kanske stått att vinna, om saken bedrifvits med tillbörlig 

raskhet.* Den ovissa situationen i Sverige vid sändebudens afresa 

lät kurfursten befara det värsta för konung Sigismunds del, och 

inför möjligheten, att denne rent af råkat i hertig Karls händer, 

föreslog han sin frände i Ansbach att gemensamt erbjuda den 

polska senaten diplomatiskt understöd, när det gällde att lösa 

hans fångenskap.^ Dessa öfverspända farhågor skingrades genom 

konungens återkomst till Danzig, men i stället måste nya hjälp- 

kraf nu vara att förvänta från denne. 

‘ H. Ph. Puchsoch J. Puttkamer t. Georg I*>c<lrik. Stellin jciokt. I5<aS. Uerl. 

^ Se vidare Hisi. Handl. inledningen s. xv. 

^ Ulrik t. Joachim Fredrik, Giistrow 12 okt. 159S. lieri. 

^Joachim Fredrik t. Georg Fredrik, Cölu a. d. Spree 23 okt. 1598. Her!. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



HELGE ALMQITIST 

I det förcgaeiule liar tillbörlig uppmärksamhet ägnats at de 

tvistande parternas stridiga rättsständpunkter, och det har fram¬ 

hållits, att Sigismund och Erik Sparre gärna åberopade stad- 

ganden ur den tysk-romerska rätten, medan åter hertig Karl afbiijde 

alla länsrättsliga analogier. De medlande sändebuden måste äga 

en naturlig benägenhet att tillämpa sitt hemlands åskådningar 

och doktriner, men de voro dock medvetna om tillvaron af en 

inhemsk svensk rätt och beklagade sin okunnighet om dess stad- 

ganden.' 

Hvad var anledningen till den förkärlek för tysk-roinersk 

rätt, som Sigismund och hans lärde kansler sålunda röjde? ^ 

De gjorde sig därmed lättare förstådda i meningsutb>'tet med de 

tyska sändebuden, men motivet till deras ståndpunkt l.ag utan 

tvifvel djupare och måste sökas i det stöd, som vissa tysk-ro¬ 

merska rättsgrundsatser skänkte at Sigismunds anspråk. Detta 

gällde framför allt den i Tyskland härskande grundsatsen om 

obciiugaci/ bcsifhiiu^sskyiid gent emot hvarje inkräktare enligt 

formeln 5f>oliafus aii/c imniia rcsfifiirndus. Redan den gamla ro¬ 

merska rätten lade i pratonis hand ett irderdietum undc vi, som 

genom ett omedelbart, på sätt och vis adniinistrati\*t ingripande 

afsag att hejda hvarje våldsam kränkning af besittningsförhal- 

landena.^ ^len under medeltiden hade kyrkan icke nöjt sig 

med en sadan rvstifidio dciccli som skydd mot helgeranande 

våldsmän: den kanoniska rätten u])ptog snart den grundsatsen, 

att vid kränkande af kyrkans besittningsrätt ^poliatus utan vidare 

borde återinsättas i sin besittning och icke hade skyldighet att 

s^•a^a pa kiiromal af spciiafor, innan denna restitution blif\*it 

fullbordad.^ Med tiden vann denna doktrin helgd också inom 

det borgerliga rättssystemet, och den ofvan anförda formeln 

(spoliiifus (intc nmniit rc^itHucudufi) blef grundläggande för läran 

om besittningsskyddet.* 

1 Uist. //rl 1 s. z 
<» 

tViljaiDh* jfr ofv;iii. s, 

Se t c. k. 5'». <»7. (Il npP*-' Leipzig 

4 F. C. VI 

fl ^ 

m SvvD.w. /Kts I\i i ht tit ^ % 30 (4 uppl., <'.icssen iSjz, 

1 

& I fraira 9 
om ilrll Stil jre <1c>klriiuii se t ev. T \0. MHNocil Ih- ,1'lir'i- 

(l. Vt ti t (t i' I ift^t iti i. Ar • '»11 .. s. n »5 
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Det är uppenbart, att Sigismund med stöd af denna rätts- 

sats kunde afvisa alla hertig Karls anspråk och klagomål, så 

länge han icke återfått full dispositionsrätt öfver Sveriges krona 

med dess samtliga tillgångar. Man finner i siälfva verket, att 

Sigismund och hans rådsherrar både muntligen och skriftligen 

framförde argument, som påtagligen voro hämtade från denna 

rättsåskådning, ehuru de i andra afseenden åberopade svensk 

rätt.* Men de medlande, som lärt känna hertig Karls realpoli¬ 

tiska skaplynne och de bestående maktförhållandena, aktade sig 

för att lägga detta rättsanspråk till grund för sina fortsatta be¬ 

mödanden att åstadkomma en vänskaplig uppgörelse. 

Det må slutligen i detta sammanhang påpekas, att Sveriges 

äldre historia har att uppvisa ett i många afseenden analogt fall, 

i hvilket denna form af besittningsskydd icke blott åberopades 

af den ena parten, utan också vann tillämpning i ett rättsligt 

afgörande. Konung Hans hade år 1501 blifvit beröfvad Sveriges 

krona af Sten Sture och det svenska nationalpartiet; en inhemsk 

zubernator stod sedan dess emot unionskonungen, som ingalunda 

uppgaf sina rättsanspråk. Ar 1505 blef det fråga om en vänskap- 

1ig uppgörelse, vid hvilken också främmande sändebud skulle 

medverka, men de svenska ombuden kommo icke till utsatt tid. 

Det var då, som konung Hans lät Danmarks och Norges råd slita 

rättstvisten mellan honom och de svenska herrarna, i hvilka han 

icke ville se annat än tredskande upprorsmän. Domen, som af- 

kunnades i Kalmar i juli 1505,2 innefattar flere olika afgöranden, 

men den fastställer framför allt, att konung Hans såsom vi armata 

sf)oliatus skall återinsättas i besittningen af v^veriges krona med 

dess samtliga tillgångar. Bakom hela förfarandet ligger samma 

juridiska grundsats, som Sigismund nittiotre ar senare åberopade 

mot hertig Karl. Men under det att den dansk-svenske unionsko- 

nuiigen med formell rätt kunde sätta ärkebiskop Birger och hans 

medbröder till doms öfver Sten Stures medbrottslingar, hade ko¬ 

nung Johan år 1587 sörjt för att den polsk-littaviska senaten 

icke ens ägde skenet af befogenhet att inblanda sig i den svensk- 

j>olske unionskonungens tvist med den s\-enske gubernatorn. 
« * 

♦ 

‘ Hist. Hnndl. 23. ss. f.. 2i>i. Jfr of van s. \j. 

* Si'eri!es Traktater III (Stovkliolni s. ff. 
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I själfva verket började Sigismund omedelbart efter ankom¬ 

sten till Danzig ett n>'tt diplomatiskt fälttåg mot sin frände; sam¬ 

tidigt med det att Sturcius’ skrift .-iMsa Caroli utgick af tr>'cket och 

en tysk upplaga af denna förbereddes,' affärdade han sändebud till 

de båda frändema af huset Brandenburg, till hertig Ulrik af Meck¬ 

lenburg och till den danske konungen. Det gällde i första hand 

att utlägga de senaste händelserna, uppgörelsen med hertigen 

och afresan från Sverige, på det från konungens synpunkt lämp¬ 

ligaste sättet och dessutom också att försäkra sig om särskildt 

den danska regeringens välvilliga hållning. I instruktionen för 

Gerhard Dönhoff och Georg Finke, som sändes till Danmark och 

Mecklenburg, framhöllos särskildt hertigens obeständighet och 

bakslughet under förhandlingarnas gång, liksom konungens gäc¬ 

kade ädelmod efter träffningen vid Stegeborg, och i fråga om för¬ 

likningen efter Stångebroslaget gjordes utan vidare gällande, 

att den blifvit konungen aftvungen och vore ipso iure nulla, hvar- 

för han högtidligen protesterade emot och betraktade sig såsom 

obunden af densamma — så mycket hellre som hertigen genom 

sitt upi)trädande mot Klas Bielke och borgmästare och råd i Stock¬ 

holm^ brutit mot dess bestämmelser. Endast i fråga om samman¬ 

kallandet af en riksdag, vid hvilken i främmande sändebuds när¬ 

varo de fångna riksrådens sak skulle upptagas till rättslig be¬ 

handling. förklarade sig Sigismund villig att sätta uppgörelsen 

i verket, och han anmodade konung Kristian och de tyska furs¬ 

tarna att i sådant syfte sända representanter till Stockholm (till 

febr. 1599). I det sammanhanget gjordes det märkliga uttalan¬ 

det, att (len s\enska rätten, som där\*id skulle komma till använd¬ 

ning, vore öfverensstämmande med kcjsarlagcn, alltså med Tysk¬ 

lands i den romerska juridikens formler inprässade rättssedvänjor. 

Af den danske konungen begärdes särskildt under åberopande 

af de tjänster, som Gustaf Vasa en gång gjort Kristian III. att 

^ rå Sturcius* arbete syftns tydli^eu i de »Xova Suecica» (dat. Dansig 2 

okt. g st ), bvilka som bilaga atfölja bert. Ulriks bref t. Joachim Fredrik, 

Giistrow 12 okt Brrl.: *Apologiain regis nomine hic excusiin paucis 

diebus ante typographus absolvit; niittenlur ad vestros bibliopolas brevi, nisi 

iaiii missa sint exenij)laria ccntuiri • - Jfr W.^rmhoi.tz, n:o 3279 och Jonsson, 

s. i4fj, 11. i - - Sigismmul t. Sturcius, Danzig 23 nov. 159b. Sigismunds 

tyska registr. 

* Sc diirotu t, ev. D.MJN. Szr.r Hii! ‘na. III: 2 {Stockholm 1761—62), 

4.1 o. 
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han skulle öppna sitt rike som tillflykt för de konungens tjänare, 
hvilka kunde tvingas att söka sig bort från Sverige, och att han 
skulle underlätta samfärdseln mellan konungens ståthållare i 
Kalmar och hans residens i Polen. För den händelse att her¬ 
tigen skulle söka att med väpnad hand bemäktiga sig fästning¬ 
arna i Småland och Väste^ötland, borde den danske konungen 
förhindra detta med krigsmakt eller åtminstone skriftligen för¬ 
mana dessa landsändars bebyggare till trohet mot den lagliga 
öfverheten.' — Af i tillämpliga delar samma innehåll voro säker¬ 
ligen de instruktioner, som samtidigt gåfvos den till det bran- 
denburgska hofvet affärdade sekreteraren Adrian Rembowski;* 
i hvarje fall hade denne i uppdrag att söka förmå kurfursten att 
sända representanter till den påtänkta riksdagen och påverka 
andra furstar i samma riktning.’ 

Om de kungliga sändebudens besök vid det mecklenbuigska 
hofvet är icke mycket bekant; i hvarje fall synes hertig Ulrik 
i princip hafva bifallit framställningen om en beskickning till riks¬ 
dagen i Sverige, dock under förutsättning att äfven andra fur¬ 
star förenade sig därom.* I Danmark hade sändebuden längre 
gående fordringar att framställa, och säkerligen väntade icke Si¬ 
gismund själf, att de i alla punkter skulle bifallas. I själfva verket 
afböjde man från dansk sida hvarje direkt ingripande till konung¬ 
ens förmån, men hade under hänvisning till Stettintraktaten 
intet att invända mot krafven på fri postgång och asyl för flyk¬ 
tingar. I fråga om den begärda beskickningen till riksdagen ytt¬ 
rade man visserligen någon tvekan, särskildt emedan hertig Karls 
afsikter icke vore bekanta, men lofvade dock bestämdt att efter 
nödiga diplomatiska förberedelser i rättan tid affärda sändebud, 
och för detta uppdrag designerades redan nu Sten Brahe och 
den i Polen bekante Henrik Ramel.’ 

^ Sigismunds instruktion för Gerhard Dönhoff och (rcorg Finke, Danzig 2*^ 

nov. 1598. Sigismonds tyska rcgistr. Jfr PiRA, a. g8 ff. 

’ Sigismunds kreditiv för Rembowski» dat. Maricnburg 26 nov. i5«f8. or. i 

httl. Sigismunds registraturer inoebålla ingen upplysning t saken. 

’ Joachim Fredriks nedan nämnda brcf af 8 dee. 13418. 

^ t;Iriks nedan cit. bref af 18 dec. 

* Pira» Svensk-danska fårhandiin^ar 1393—2600, s. 100 f. Dönhoff och 

Finke t. Ulrik, Rostock 24 dec. 1598 Kop. lierl. Jfr missiv t. Brahe och Ramel 

af 8 jan. 159g» Kancelliels Brevbager. . . 2306 -2602 (Köpenhamn 1913)» s. 364. 
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Den brandenburgske kurfursten tyckes å sin sida utan långt 

betänkande hafva bifallit Rembowskis motsvarande yrkanden; 

han erinrade sig visserligen, hur föga Winterfeld kunnat uträtta, 

men fann situationen nu helt förändrad. Skulle äfven det nya 

medlingsförsöket komma att stranda, så hade huset Branden- 

burg dock gifvit länsherren ett n>’tt bevis på sin goda vilja. Kur¬ 

fursten meddelade omedelbart markgrefv’en Geoi^ Fredrik detta 

sitt beslut, med anhållan om hans medverkan, och lofvade att 

själf i samma ärende göra nödiga framställningar i Sachsen, Meck¬ 

lenburg och Pommern, medan åter markgrefven borde taga Hessen 

och Kurpfalz på sin lott.* — Georg Fredrik visade sig i sitt 

svar betrakta sakerna på samma sätt, ehuru han påminte om årets 

erfarenheter; han gaf sålunda den preussiska regeringen befall¬ 

ning att affärda två ombud till Sverige, och han vände sig i 

samma ärende till Hessen och Kurpfalz.* 

Innan ännu svar inkommit från andra än hertig Ulrik, lät 

kurfurst Joachim Fredrik utarbeta en instruktion för sitt om¬ 

bud, som äfven denne gång blef Joachim von Winterfeld. Han 

förklarade sig där så mycket hellre vilja göra konung Sigismund 

till viljes, som denne förnekade hvarje afsikt att förgripa sig på 

Sveriges evangeliska religion och öfriga privilegier. I fråga oin 

lämpligaste sättet att främja en uppgörelse mellan partema hän¬ 

visades Winterfeld i allmänhet till samråd med öfriga sändebud, 

särskildt de danska, som kunde förutsättas vara bättre upplysta 

om förhållandena och som ägde att taga ledningen i ett sådant, 

(let romerska riket icke direkt angående mål. Men han kunde 

utgå från konungens redan afgifna förklaring, att förlikningen 

blifvit honom med våld påtvingad och sålunda icke dc jure 

kunde äga bestånd; det vore för öfrigt res mall cxcmpli, att un¬ 

dersåten gåfve sin herre dylika föreskrifter. Dessutom hade her¬ 

tigen i hvarje fall varit den förste att biv'ta mot förlikningen, 

medan åter konungens afresa till Danzig icke inneburit aftals- 

brott, ty han hade aldrig ovillkorligt förpliktat sig att i stället in¬ 

ställa sig i Stockholm. F.mellertid borde Winterfeld efter sam- 

* Joaohim Fn^lrik t, (»enrg Predrik. Kiistrin 8 dec. 159S. Konc. Berl. 

^ Georg Fredrik t, Joacliim Fredrik. AnsFaeh 30 dee, i ocb t, de preuss. 

rcgeriiipsrafleii samtna Kop. I<rtl. Hist H.nuH. 23, s. X\*II it. i. 
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råd med öfriga sändebud icke alldeles afvisa en begäran, att 

förlikningen skulle vara utgångspunkten för de nya förhandling¬ 

arna, men konungens invändningar mot dess särskilda bestämmel¬ 

ser borde med all kraft göras gällande, såvida de icke riktade sig 

mot den evangeliska religionen. Det svenska riksrådet borde kal¬ 

las att med sitt inflytande bidraga till förlikningen, ty denna kor¬ 

poration kunde väntas respektera både konungens och hertigens 

rätt, och det låge äfven i den senares intresse att hålla sig väl med 

densamma. För de fångna rådsherramas del borde man ansöka 

om all möjlig lindring; det måste nämligen förutsättas, att de icke 

genom någon stämpling mot den evangeliska religionen förskyllt en 

härd behandling. För öfrigt hade Winterfeld att rätta sitt uppträ¬ 

dande efter omständigheterna; om ingenting stode att vinna, skulle 

han i hvarje fall skydda konungens värdighet.* — Denna instruk¬ 

tion afvek sålunda från föregående års, oafsedt sin mer allmänna 

och obestämda formulering, förnämligast därigenom, att tillvara¬ 

tagandet af konungens intresse starkare framhölls som målet, men 

med det korrektiv, som låg i ett skarpare betonande af protestan¬ 

tismens rätt till själfförsvar. 

Sedan Winterfeld med sina förhållningsorder anträdt sin be- 

skickningsresa, närmast till Rostock, började de förmodligen icke 

oväntade återbuden från andra anmodade furstar att inkomma 

till de båda fränderna i Brandenburg och Ansbach. De tre landt- 

grefvama af Hessen anförde särskildt, att ingen ansökan om med¬ 

ling afhörts från Sverige, hvadan man måste antaga, att dess stän¬ 

der utan främmande inblandning afgjort tvistefrågorna efter svensk 

rätt.* Administratom i Kur-Sachsen framhöll i främsta rummet 

sin fullkomliga obekantskap med svenska förhållanden; om den på¬ 

tänkta riksdagen i Stockholm hade han endast sett några antyd¬ 

ningar i allmänna tidningar.® Kurfursten af Pfalz åberopade en¬ 

dast den korta fristen och egna viktiga angelägenheter, som icke 

tilläte honom att afvara någon af sina rådsherrar.* Sistnämnda 

* Instr., dat. Kustrin 7 jaa. 1599. Bctl. 

’ Moritt, Ludvig d. ä. och Ludvig d. y. af Hessen t. (»eorg Fredrik 7 jan. 

1399. BerL 

* Fredrik Wilhelm af Sachsen t. Joachim Fredrik. Torgau 11 jan. 1500. 

BtfL 

^ Fredrik af Pfalz t. Georg Fredrik. Heidelberg 17 jan. i3<j9. lU vl. 
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argument, som alltid fanns till hands vid ovälkomna inbjudningar, 

hade för öfrigt sin plats också i de från Hessen och Kur-Sachsen in¬ 

komna sv’aren. 

Om sålunda svaren från de inbjudna furstarna snarast skulle 

varit ägnade att afk>’la de båda frändemas medlingsifver, därest 

icke denna redan omsatts i handling, så försökte i stället konung 

Sigismund att pådnfva dem och klagade öfver deras senfärdighet.* 

Sedan slutet af jan. 1599 befann sig emellertid Winterfeld i Rostock, 

och där förenade sig med honom hertig Ulriks ombud, äfven denna 

gång Heinrich zum Berge. Man var på mecklenburgskt håll 

nfvertygad, att Winterfelds instruktion alltför ensidigt tillgodosåg 

Sigismunds intressen och att hertig Karl med förbittring skulle 

afvisa dylika inviter. Man gaf därför zum Berge endast helt 

allmänna förhållningsorder och hänvisade för öfrigt till sändebu¬ 

dens cgcn pröfning af omständigheterna.’ Utan att invänta 

niarkgrefven Georg Fredriks ombud, friherre Friedrich zu Wald- 

burg och doktor Levin Buch, som först 28 jan. bröto upp från Kö- 

nigsberg, sökte \Mnterfeld och zum Berge att från Warnemiinde 

finna en sjölägenhet öfver till Ojcdser, men de svåra isförhållan¬ 

dena gäckade denna plan. De beslöto då att i stället välja land- 

vägcn genom Holstein och Schleswig samt öfver Lilla Bält; de passe¬ 

rade Scgcl)erg och anlände till Rendsburg i midten af febr. 1599. 

Ryktet liade vetat berätta, att danska sändebud redan affärdats 

till Sverige, och de hoppades, att dessa skulle kunna uppehålla 

afgcirandet, tills de själfva hunne anlända.’ 

Sakernas verkliga läge skulle emellertid genom en tillfällig¬ 

het blifva dem bekant redan under upj)ehållet i Rendsburg, och 

därigenom skulle de besparas vedermödonia af en fortsatt färd 

mot luiga norden. Den danske konungen befann sig vid denna tid 

pa en resa i hertigdömena: vid underrättelsen om hans ankomst till 

Rendsburg anluälo de tyska sändebuden om audiens, som också 

utan svårighet beviljades. Och därvid fingo de från auktoritativaste 

* J'rt.*<lrik l. fU-oiy l'ro<lrik, Kiistrin i s Konc, JicrL 

• J. till 2111)1 HtTuv, (’’»ii>trow j;in, isom. Schu.’. Instruktionen 

antv<latiT;DK*s tjlJ jan KreOitivl^rt fven t. lurt. Karl och t, Sigismund 

(ai jan I laiif» obriitiia. tills ili* <*pi>nudes af 1111^ ar lunj. 

' Duns. t. ilvj!** k jai). f)ch Sui,»chcrg t 2 febr, I3v9- 
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håll upplysning om situationen i Sverige; de danska sändebuden 

bade längesedan måste återvända med oförrättadt ärende, ingen 

riksdag hade ännu sammankallats, hertig Karl hade dragit ut för 

att belägra Kalmar. Sveriges nyckel vid Östersjön. Under sådana 

förhållanden följde Winteifeld och zum Berge med nöje den danske 

konungens råd att afbryta sin beskickningsresa och återvända hem.' 

Trots detta finner man, att konung Kristian och hertig Ulrik 

nagra veckor senare voro beredda att erbjuda de tvistande par¬ 

terna sin medling och redan hade instruerat ett gemensamt sän¬ 

debud till Sigismund, då de fingo nya underrättelser om hertig 

Karls obenägenhet och därför beslöto inställa denna diplomatiska 

aktion. De hade tänkt sig ett möte mellan parternas ombud i 

Rostock den i aug. 1509, hvar\-id tvistefrågan i hela sin vidd 

skulle tagas till afgörande absuluic und cathcgorice, utan att par¬ 

terna på förhand fastsloge några oeftergifliga villkor. Kör egen 

del hade de ämnat strängt inskränka sig till medlarens roll och 

bestämdt afstått från hvarje anspråk att spela skiljedomare.’ • 

Den svenske gubernatom hade ingen lust att underkasta 

sig en dylik utländsk inblandning i sin tvist med Sigismund; 

bakom alla anbud i sådan riktning anade han säkerligen blott 

motpartens diplomatiska intriger och konstgrepp. Han tänkte 

närmast på att göra upp räkningen med de fängslade riksråden, 

och han ansåg sig därvid i nagon mån behöfva utländsk med¬ 

verkan. Han ansåg sig visserligen icke bunden af bestämmelsen 

i IJnköpingsfördraget (af 28 sept. iöq8), att riksråden skulle ställas 

inför opartiska utländska domare; konungens traktatsbrott 

hade gjort uppgörelsen om intet. Han låtsade icke om det niunt- 

* Dens- t. Templin zS febr. lytu. Or. iierl. Om de danska .sändebudens 

mottagande i Sverige se PiKA. s. io6 fi. — Staden Danzigs sekreterare W. 

Mittendorff träffade i mars vid Stolp i Pommern Oeorg l're*iriks sändebud 

frih. zu Waldhurg och erhöll af denne umlerrättclse om det t)eske<J, som tysk ar ne 

erhållit i Kendsburg. och om beskickningens instäUaode. Det förefaller alltså. 

mm om Cteorg Fredriks sändebud up]>hunnit de öfriga i Ilolstein; men Wakl* 

burg kan också hafva fått underrättelsen pa annat sätt. W. Mittemlorff t. borgm. 

och rad i Danzig. Stettin 22 mars 150*1- St.V IX. 5^ a 

* Instruktion för Apitz von irroneburg t apr. i5u«i, Konc. och i>rig. i 

A'-'/* , Polen 1589—1646. Pä or ig. är a tergo anterknatU: ^\\*eil Herz()g Carl in 

diese Handlung nicht willigen wollen, ist dis nicht abgaiigen -. 
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liga löfte i samma riktning, som han tidigare gifvit riksråden 

själfva; han sökte i det följande komma ifrån det genom h\ ar- 

jehanda advokatyr, bland annat genom en förklaring, att det 

vore riket »>fast för när och förviteligit att gifva sin rätt bort 

och skjuta sine saker för utländske kommissarier».^ Men han 

ansåg sig dock af olika skäl böra gifva förhandlingarna euro]>eisk 

offentlighet, sasom han redan genom sitt öppna bref af 14 juni 

1307 erbjudit sig.- och han beslöt därför att inbjuda en mängd 

tyska furstar att sända ombud, som skulle när\'ara Aid rätte¬ 

gången sasom Anttnen. Denna inbjudning framfördes genom en 

särskild beskickning, H. A'on Masbach och O. H. A'on Mörner. 

som på sommaren 1500 besökte flere tyska hof. men resultatet 

af denna diplomatiska aktion blef icke stort. Flertalet af de 

anmodade hade ingen lust att utrusta en kostsam beskickning, som 

skulle liafA-a ett langt blygsammare värf än den stora medlings- 

ambassaden ar 1508; de drogo sig ur spelet under olika förevänd¬ 

ningar.’’ Det är bekant, att endast hertig Johan Adolf af Hol- 

stein-Clottorp, hertig Karls SAärfar, tillmötesgick dennes önsk¬ 

ningar och lät fiireträda sig af ett par ombud på Idnkö])ings riks¬ 

dag ar 1600.^ Deras närvaro A-id detta tillfälle påverkade föga 

händelsernas utAcckling, men innebär ännu en erinran, att 1.300- 

talets stora jKditiska kris i Sverige pa mångfaldigt sätt kom att 

sysselsätta de samtida tyska furstarnas diplomati. 

* Jfr KjiiM.KN. >. 3; 11. !; J/muU. rvr. 

ht st.. XIX ^Sluckholm Ä. jSu. 

* Se oivan s. 5. 

* Instruktion for orh Muriier. Kalmar ni«ij Kop. /u p. 

Ark. Jfr Wj.kuiM' II. llila.yor. 1^5 rskd Stuhthohcn utg. 

af ( . M. Sil (Sloi k1ir*lm s. ;r,. Hertig Bogislaw af Pimunern fur- 

klarade i >ilt svar dat \\'t>lgast aug lytn. Sfitt. Dibl. tlcr(»esellsch. f. Ponim, 

(»cm Ii. I a. 1m)1 .|3 ]y att lian iua>te afvakta, huru Sigismund ställde sig till 

hertigens ir)rsl.ig. Oni heM"»ket hos pfal/givfve Philip Ludvig: dennes bref t 

markgretve <'ieorg l'‘redrik. Neu bur g 5 sept. 150*1. /><//. (Kep. IX, 5 b). 

^ I^'^t^uktin^U'n for de*''*.! iv. L.adeiid»tIi* h Stedingk) finnes i odat. 

kom*, i A* /• r.*'tl. Ark 
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staden Danzis: och Slgismunds rustningar 
mot Sverige 1599. 

Utgången af Sigismunds kamp för att behålla Sveriges krona 

betingades af många faktorer, som ännu endast till en del blif- 

vit vetenskapligt belysta och undersökta. Vid bedömandet af 

hans materiella resurser och deras användning måste man bland 

annat beakta hans förhållande till staden Danzig, Polens största 

hamn vid Östersjön, den naturliga utgångspunkten för hvarje 

maritim expedition till Sverige. Danzigs intressen såsom främsta 

exporthamn för landets spannmålsproduktion knöto staden fast 

vid Polens krona, och dess hållning gent emot denna präglades i 

regel af obrottslig lojalitet. Men å andra sidan utgjorde den en 

privilegierad och halft själfständig kommun, en stat i staten, som 

till en viss grad förde sin egen politik.’ Polens konung kunde 

icke utan vidare förfoga öfver dess hamn och handelsflotta, ännu 

mindre öfver dess tullinkomster och kreditresurser. Han kunde 

vinna mycket genom förhandlingar, men måste också vara beredd 

på advokatyr och tidsutdräkt. I händelse af krigiska förveck¬ 

lingar med grannarna ställdes han alltid inför krämarpolitikens 

första och sista ord, att staden icke finge indragas i dessa; för 

sin egen och för rikets skull måste den hålla sig i möjligaste mån 

neutral. Minst af allt önskade den att blifva ett kapamäste, så¬ 

som den varit en tid på 1560-talet, och den ville icke heller gärna 

användas som verktyg, då det var fråga om kvarstad och andra 

repressiva å^ärder mot rikets fiender. I detta och andra fall 

hade dess politiska grundsatser och praxis utformats särskildt 

under Sigismund Augusts fejd med Sverige och Ryssland.* 

> Jfr i allmänhet Hisf. Handl. 23, s. x ff* 

^ Därom och särskildt om Sigismund Augusts »speculatores»: P. G. Schwar/, 

Die HaUung Datuigs im nofdtschen Kriege 1563—1570 mit BeriUksichligung der 

Betiehungen zu Schweäen (i Zeitscbr. des Westpreuss. Gescbichtsvereins. 11. 40, 

Danzig 1907). 

Gökb. Högsk, Arsskr. XX: 2 5 a 
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Särskildt komplicerad blef Danzigs ställning till Sigismund i 

allt hvad som rörde dennes förhållande till sitt arfrike. Den kunde 

principielt icke skänka något undersåtligt beaktande åt Sigismunds 

viljeyttringar i egenskap af svensk kommg, men den mottog dock 

från hans svenska kansli mandat, som kräfde obetingad lydnad 

och underkastelse. Så var förhållandet under Sigismunds för¬ 

beredelser till sin svenska expedition år 1598,' då konungen bland 

annat ville hindra all utförsel till Sverige och beslagtaga alla sven¬ 

ska skepp och varor i Danzigs hamn. Samtidigt begärde han att 

därsammastädes få till sin expedition taga i anspråk ett tillräck¬ 

ligt antal engelska och holländska skepp. Stadens fäder sågo 

naturligtvis i dessa kraf ett hot mot dess handel och gjorde gäl¬ 

lande, att ett nedtryckande fa pretia mercium måste skada också 

den sädesexporterande adelns intressen. Samtidigt hyste de far¬ 

hågor, att Danzig på sådant sätt kunde mot sin vilja blifva scdes 

helli, och de funno mandaten olagliga, dels emedan de utgått från 

konungens svenska kansli, dels emedan hertig Karl icke genom 

något riksdagsbeslut förklarats för rikets fiende. Deras ombud 

i Warszawa fick i uppdrag att tolka deras bekymmer inför de 

polska riksämbetsmännen, och dessa befunnos icke oemottagliga 

för stadens synpunkter. Men samtidigt ansågo sig stadens myn- 
4 

digheter böra värfva folk och öfver huf\*ud rusta sig för alla even¬ 

tualiteter, och detta väckte en viss misstro hos Sigismund. 

Hur denna konflikt mellan konungens önskemål och stadens 

intressen utvecklade sig och bilades, skall här ej närmare skildras. 

Det har endast gällt att framhålla den allmänna motsättningen, 

som skulle komma till nytt uttiyck och föranleda >'tterligare kom¬ 

plikationer under loppet af år 1590. 
4 

* * 
* 

I den situation, som skapats genom 1598 års händelser, måste 

det för Sigismund framstå som nödvändigt att å ena sidan uppe¬ 

hålla förbindelsen med Kalmars garnison och det konungatrogna 

partiet i Finland och Estland och att å den andra i möjligaste 

mån afspärra de svenska rebellerna från utländsk tillförsel. Hans 

' För det följande: Hist. Handl. 23, s. lor ff. 
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förbindelser med Finland och Estland falla utom ramen för denna 

framställning,' som i stället skall belysa de båda andra hufvud- 

syftena i hans politik. I mars 1599, före den egentliga seglations- 

tidens början, hade hans planer tagit fast form, och hans svenska 

kansli sattes i liflig verksamhet. Det gällde bland annat att värfva 

folk för att undsätta Kalmar, som sedan dec. 1598 belägrades af 

hertig Karl; i detta syfte befallde konimgen sin faktor i Danzig, 

Simon Bahr, att i största hemlighet förhandla med kaptenen för 

de knektar, som staden hade i sin tjänst, men som enligt förlju* 

dande snart skulle afdankas.* Borgmästaren i Kalmar Wilhelm 

Wudd sändes att i hansestädema vid Östersjön inköpa proviant 

till garnisonen i nämnda stad; en skeppare från Kalmar fick i 

uppdr^ att i Xiibeck för kontmgens räkning beslagt^a gods, som 

tillhörde hertigens anhängare.^ Samtidigt utfärdades ett förbud, 

gällande särskildt för Danzig, mot hvarje slags handel med svenska 

hamnar, och sekreteraren Peder Nilsson erhöll fullmakt att beslag¬ 

taga alla svenska varor liksom ock att häkta alla svenska under¬ 

såtar i Danzig.* Geoig Finke och Christof Folderich hade sändts 

till de olika staterna och städerna vid Östersjön för att söka ge- 

nomdrifva, att också dessa anslöto sig till den mot Sverige plan¬ 

lagda blockaden; Finke besökte bland annat de pommerska her¬ 

tigarna samt städerna Rostock och Liibeck. Den senare stadens 

konflikt med hertig Karl* gynnade Sigismunds politik i detta af- 

seende, men för öfrigt synas svaren hafva bestämts af staden 

Stralsunds grundsats: »man sollte in dieser schwedischen Kriegs- 

unruhe neutral sein und bleiben. »• Sigismund glömde naturligt- 

^ Det kan nämnas, att enligt uppgifter af Danzigs agent i Warszawa eo fin* 

ländsk beskickning anlände dit 31 jan. 1599. Den ville göra sig underrättad, 

•was I. M. bey ihnen wegen der Hiilf, Schutzes und Beistandes wieder den Hert- 

zogk Carl zu tuhn gesonnen, den sie sich weyter wieder denselben also nicbt ver* 

thädigen könten*. Henr. Nicolai t. borgm. och råd i Danzig, Warschau i, 21 febr. 

1599. StADanzig IX:64 (liksom H. Nicolais i det följande cit. bref). 

’ Sigismund t. Simon Bahr, Warschau 9 mars 1599. Sigismunds tyska registr, 

’ Fullmakt för Wudd under 27 mars. för Peter Silkelock under 24 mars 

1599. Ib. 

^ Sigismund t. borgm. och råd t Danzig. Warschau ig mars Ib. 

^ Se t. ex. ^ Daun 111:2, s. 435. 

^ Sigismunds kreditiv för Finke, Warschau 21 febr.; bert. Bogislav t. kans¬ 

ler Qch råd, Pranzburg 16 mars; borgm. och räd i Stralsund t. Bogislav 21 mars 

*599* SUti. Fullmakt för Folderich under 19 mars i Sig. ty. reg. 
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vis icke heller att i saninia ärende vända sig till det preussiska 

länshertigdömets regering, liksom han omedelbart efter sin åter¬ 

komst till Danzig anmodat denna om ett större lån som hjälp till 

Sveriges återeröfring. Svaret synes halva varit tillmötesgående, 

men trots detta skulle Sigismund på sommaren 1599 hafva anled¬ 

ning till klagomål öfver att Königsbergs handel på svenska hamnar 

blifvit till och med Lijligare än vanligt.* — Hv^ad Danzig angår, 

synas dess myndigheter icke hafva gjort några invändningar mot 

konungens blockadmandat, men ett par månader senare skulle 

de känna stadens intressen på ett helt annat sätt hotade af deimes 

fortsatta afspärmingsåtgärder. Dessförinnan hade dock ett annat 

tvisteämne komplicerat den politiska situationen; en inbördesfejd 

i ett aflägset land, äfven det regeradt af en Vasaättling, hade 

sträckt sina verkningar till Polen. 

Ostfriesland erbjuder mot 1500-talets slut en bild af till¬ 

tagande anarki.’ Den grefliga dynastin hade intill 1591 varit 

splittrad genom en hätsk brödrafejd, och den låg i ständig strid 

med de maktlystna ständerna; kejsaren måste gång på gång in¬ 

gripa såsom fredsstiftare. Grefve Pklzard sökte med nyckfull energi 

häfda sin myndighet, men han lyckades endast ytterligare reta 

oppositionen genom hänsynslös framfart och onödig kitslighet. 

Kn reformert sinnad minoritet beredde den lutherska kyrkan stora 

svårigheter och arbetade i hemlighet på en p>olitisk förening med 

de holländska fristatema, medan åter det grefliga hofvet miss¬ 

tänktes som hemvist för spanska intriger. Det mäktiga Emden, 

som med tiden blifvit en af Nord-Europas största handelsmetro- 

poler, hade dragits med i den politiska för\’irringen och befann sig 

i ständig konflikt med sin landsherre. Staden höll bland annat 

på sin rätt att ensam gifva sina skeppare sjöpass, medan åter gref- 

ven ville påtruga dem sina egna motsvarande certifikat, som inga¬ 

lunda voro afgiftsfria, men också på sina håll, särskildt i spanska 

* De preuss. rcgering.srHden t. Georg Fredrik, Königsberg 12 dec. 1598. 9 

febr. 1599; Sigismund t. dens., Warschau 31 juli 1599. Berl. 

* För det följande: T. D. Whrd.a, Ostfriesische Gesc/tichte,lll (.\uricli 1793): 

O. Ki.opr, Geschichte Ostirieslands von /,570—/7,5/ (Hannover 185b) och B. HAGE* 

noKNS moderna, rikt dokumenterade arbete Ostlrieslands Handel und Schilfakrt 

rom .iusgang des 16. Jahrhunderts bis :um Weslfåliseken I-rieden (1580—1648), 

(.\bbandl. zur Verkehrs- und .Seegeschichte . . . herau.sgeg. von D. SCH.\FER, M, 

Berlin IQI2). 
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hamnar, befunnos oumbärliga. Grefvens tvångsstadganden' gent 

emot den reformerta menigheten framkallade inom denna ett 

starkt missnöje, som jämte allt annat satte frukt i en revolutionär 

omhvälfning (mars 1595): den moderata stadsstyrelsen störtades, 

och det reformerta oppositionspartiet kom till makten. Förhål¬ 

landet till grefven ordnades väl genom ett under holländsk med¬ 

ling afslutet fördrag (juli 1595), men småningom uppflammade 

tvisten ånyo. Grefven agiterade inom borgerskapet mot de nya 

maktägande; dessa lyckades ertappa ett par af hans agenter med 

intriger, som tycktes åsyfta stadens öfverrumpling med spansk 

hjälp; de skyldiga afrättades efter pinligt förhör (maj 1598), men 

detta innebar ett öfvergrepp, som grefven skjmdade sig att beifra 

inför riksmyndighetema. Misstron i staden mot grefvens afsikter 

ökades, då man i det följande erfor, att hans son grefve Christo- 

pher, samtidigt med sin öfvergång till den katolska läran, tagit 

tjänst i den spanska armé, som på hösten 1598 fördes genom Tysk¬ 

land mot Holland; man befarade en spansk kupp mot Emden och 

tillkallade holländskt krigsfolk. Stadsstyrelsen vägrade att vi¬ 

dare låta grefven bekräfta nyvalda rådsherrar i deras ämbeten; 

grefven åter förvägrade stadens skeppare nödiga sjöpass. Kon¬ 

flikten var sålunda mer elakartad än någonsin, då grefve Edzard 

I mars (g. st.) 1599 afled. Hans efterträdare, grefve Enno, kom 

från början i ett bättre förhållande både till ständerna i gemen 

och till Emden, där det skattetyngda borgerskapet började reagera 

mot de reformerta partimännens politik. 

Grefve Edzard hade tidigt nog tänkt på att begagna sin 

släktförbindelse med Vasahuset i kampen mot den uppstudsiga 

staden. Redan 1594 hade han lyckats förmå både Sigismund och 

hertig Karl att förmana Emden till lydaktighet gent emot lands- 

herren, och den förre hade förklarat Danzig och öfriga polska ham¬ 

nar stängda för emdenska skepp, som icke kunde uppvisa grefvens 

sjöpass.^ Då förhållandet mellan grefve Edzard och staden år 

1598 blifvnt allt mer tillspetsadt, lät denne sina söner Johan och 

Karl Otto resa till Polen för att ständigt bevaka det ostfriesiska 

intresset vid det polska konungahofvet.* De båda grefvama följde 

Sigismund på hans resa till Sverige; grefve Johan uppträder vid 

Haoedorn, s. 272. 

2 WIAKPA III. .S. 300: HAC.1;1>(>UN, S. 2C»}S. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



70 H£LG£ ALMQUIST 

dennes sida under förhandlingarna med hertig Karl i sept. 159S 

och spelar därvid en viss politisk roll såsom konungens förtroende¬ 

man.* Ännu under dennes vistelse i Sverige utverkade han ett 

kungligt mandat (af 2i sept. n. st. 1598), som förordnade om kvar¬ 

stad på alla emdenska skepp och varor i svenska, polska och bal¬ 

tiska hamnar. Staden besvärade sig däröfver inför hertig Karl, och 

det är ovisst, om mandatet i dåvarande politiska situation föran¬ 

ledde någon åtgärd på svenskt territorium.* De båda grefvama 

reste från Sverige till en hamn i Schleswig med några emdenska 

skepp, som tillhört Sigismunds armada; dessa utrustades seder¬ 

mera till kapare i ostfriesisk tjänst.* 

Kvarstadsmandatet af 21 sept. 1598 gällde naturligtvis också 

Danzig, men man synes där hafva lämnat det utan afseende; sta¬ 

dens myndigheter hade för öfrigt både från grefve Edzard och 

Emden mottagit framställningar om tvistefrågan. Men redan i 

febr. 1599 befann sig grefve Johan ånyo vid Sigismunds hof, och 

det blef snart tydligt, att han sökte genomdrifva en ny aktion, 

nya repressalier mot den emdenska sjöfarten. Danzigs myndig¬ 

heter ålade genast sitt ombud i Warszawa, Johan Keckerbart, att 

genom föreställningar hos underkanslem söka afvända hvarje be¬ 

slut i sådan riktning; han skulle därvid icke blott åberopa Dan¬ 

zigs rättmätiga intressen, utan också framhålla, att konungens 

egna tullinkomster skulle minskas och att en nedgång i priset på 

exporterad säd måste drabba den polska adeln.* Något senare 

utvecklade de samma synpunkter i en direkt framställning till ko¬ 

nungen och betonade samtidigt, att n^ra hundra fartyg årligen 

gingo i fraktfart mellan Danzig och Emden.* Vid underrättelsen 

om grefve Edzards död och de första tecknen till ett vänskapligt 

närmande mellan hans efterträdare och Ostfrieslands ständer in¬ 

läto de sig i direkta förhandlingar med grefve Johan, men denne 

visade sig oförsonlig mot Emden och släppte icke sitt kraf på re- 

* Hist. Handl. 23, s. 278. Gyllenhielms antecko. {Hist. Handl. 20, s. 276), 

visserligen med förvänd framställning af anledningen till grefvamas besök. MES- 

SENIVS, Scondia Illuslrata, Vni, $s. 59, 65. 

2 H.\CEDORN. S. 298. n. 1. 

* Ib., s. 299. 

* H. Nicolai t. borgm. och räd i Danzig, Warscbau 2 mars 1399. De senare t. 

Keckerbart 8 mars 1599. Danzig IX:53 (liksom K:s i det följande dt. bref). 

* Des. t. Sigismund 26 mars 1599. Ib. XX1X:64. 
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pressalier.^ Att Sigismund alltjämt stod på hans sida, blef klart 

af nya ktmgliga mandat, som i allt mer hotande ton kräfde kvar> 

stadsåtgärder mot emdenska skepp; konui^ens supplerande för¬ 

klaring, att han ville taga dessa in proprios usus, tycktes antyda, 

att han därvid hade sina egna S3rften.^ Danzigs råd sökte och 

fann stöd för sin afvisande ståndpunkt hos stadens öfriga ord¬ 

ningar; man kliade på detta håll öfver att konungen mer tycktes 

behjärta främmande herrars intressen än sina trogna undersåtars.^ 

Man fann också lämpligt att i samförstånd med Elbings m3rndighe- 

ter * t^a upp frågan på den preussiska landtdag, som i början af 

maj 1599 sammanträdde i Marienburg; den kunde nämligen anses 

röra hela landskapets intressen. Det befanns icke vara svårt att 

vinna både senatorer och landtbåd för den ståndpunkt, som de 

båda städerna företrädde; de agrariska intressena betydde därvid 

säkerligen mera än stadsdiplomatemas öfriga argument. 1 landt- 

dagens namn uppsattes en intercessionsskrifvelse, som omedelbart 

öfverlämnades till konungens vid mötet närvarande representant.’ 

Samtidigt anmodades Keckerbart att till konungen befordra ett 

bref från Danzigs ordningar, som utvecklade stadens ståndpunkt, 

och att göra personliga föreställningar både hos underkanslem’ 

och hoä andra inflytelserika personer i konungens omgifning.’ 

1 enlighet med dessa anvisningar skaffade sig Keckerbart den 

12 maj audiens hos underkanslem, öfverlämnade ordningarnas 

redan omtalade bref och gjorde de muntliga föreställningar, som 

han ansåg ägnade att viima den polske magnaten för stadens syn¬ 

punkter. Det blef genast tydligt, att underkanslem icke med full 

^ Protok. öfver ordningarnas sammanträde 5 maj 1599. H>. X:i7 (liksom 

) det följande dt. ordningsprotokoll.) 

* Etmgliga mandat af 23, 30 apr.. 2 maj 1599. Ib. XX1X:64. 

* »Der Dritten Ordnong Bedenlceo» s maj 1599. 

^ En ostfriesiak sekreterare hade 21 apr. inställt sig i Blbing och ä grefve 

Johans vagnar begärt, att konungens mandat akolle lända till efterrättelse. Sta¬ 

den hade 24 apr. gifvit ett svar. som hänsköt saken till närmare förhandlingar med 

konnngen. ^ Elbing t. Danaug 28 apr. 1599. Ib. XXIX:64. 

^ Instruktion för H. von der Linde och H. Thorbeke 8 maj 1599. Ib. XX1X:64. 

Diarium fördt vid landtdagen. ib. Skrifvelsen är daterad it maj 1599. — Jfr 

LbngnTCH, Geschichte der Preussiscken Lande (1587—1Ö05). Danzig 1726, s. 301. 

* Biskopen af Kulm. Piotr Tylicki. 

7 Borgm. och råd i Danzig t. Keckerbart 7 maj 1599. Kop. Ib. XXV11:46. 
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öfvertygelse förde sin kunglige herres talan, äfven oni han i början 

framhöll, hur besviken denne niaste känna sig inför stadens afvi- 

sande hållning; man hade dock icke beredt sig på opposition i en 

sådan fråga och minst af allt väntat, att staden skulle agitera 

öfVer hela riket emot konungens kraf; adeln hade redan börjat 

röra på sig, och man kunde motse ännu häftigare klagomål. Då 

Keckerbart 3'tterligare utvecklade sin fifverliets ståndpunkt och 

förmodligen också förnekade hvarje vetskap om en illojal agitation, 

anslog underkanslem en mjxket vänskaplig ton och förklarade, 

att han i själfva verket erkände det berättigade i stadens hållning; 

men det vore ju bekant, att när konungen fått något i sitt hufvud, 

ingen kunde förmå honom att ändra sitt beslut — låt vara att han 

i föreliggande fråga åtminstone låtit säga sig, att repressalier af 

det påtänkta slaget icke varit brukliga i Polen.' 

Om Keckerbart sålunda med skäl kunde hoppas, att en fort¬ 

satt aktion i repressaliefrågan åtminstone icke skulle pådrifvas af 

det poDka kansliet, hade han å andra sidan i underkanslems ut¬ 

talanden fått ett nytt bevis på, hur döf konungen i sådana ärenden 

kunde ställa sig mot sina officiella rådgifvares betänkligheter. 

Han måste därför söka andra förespråkare i konungens närmaste 

personliga omgifning, och han måste vara betänkt på att också 

träda i beröring med det svenska kansliet; han kunde visserligen 

icke vänta att där finna vänner, men hoppades åtminstone att 

kunna utspeja sakernas verkliga läge. Det var naturligt, att han 

i första hand skulle vända sig till kohungens tj’ske gunstling, herr 

Georg Schiehel, hvilkens inflytande han redan föregående år sökt 

ställa i sin hemstads tjänst;* den 13 maj fick han ett samtal med 

denne och anhöll om hans mäktiga förord hos konungen. Schiehel 

lät förstå, att saken icke vore honom obekant: den ostfriesiske 

grefven hade under .sin vistelse i Danzig alldeles på samma sätt 

litat till hans bemedling; sedan han nu lyssnat till den andra.par- 

ten, ville han ånyo tala med konungen i detta ärende och framlägga 

stadens synpunkter. Han uppf>*llde omedelbart detta löfte och 

kunde den 15 maj meddela Keckerbart hvad han ansåg lämpligt 

omtala af sin diskussion med konungen, naturligtvis utan att för¬ 

minska sina inlagda förtjänster sasom stadens advokat. Hau 

'Keckerbart t. borgin. och rad i Danzii». Warschau 12 tiiaj 1599. 

* Se //'.s/. HaiuH. 23. s. 133 fi 
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hade lagt sina ord så, att han till sist kunnat fråga: hvad hade i 

själfva verket Danzig att skaffa med den ostfriesiske grefven, hade 

staden någon anledning att offra sig för dennes intressen? Konun¬ 

gen hade utan att afbryta Ij^ssnat till hans framställning; endast 

då Schiehel efter Keckerbart åberopat ett yttrande, som konungen 

skulle fällt, att endast 5—6 skepp årligen seglade från Emden på 

Danzig, hade denne förtrytsamt nekat därtill, så mycket hellre 

som han senast vid sin resa till Sverige mött icke mindre än tio 

emdenska skepp! Något löfte till Danzigs förmån hade han icke lyc¬ 

kats afvinna konungen, men han hade fått det bestämda intrycket, 

att denne icke vore förtömad på staden; han ansåg sig med så 

mycket större skäl kunna afgifva denna lugnande försäkran, som 

han kände sin herre bättre än någon vid hofvet och var van att 

tolka dennes stämningar, äfven när icke ett ord föll.* 

Underkanslems ståndpunkt framstod ännu klarare i hans något 

senare uttalanden till staden Elbings ombud, som tolkat sin Öfver- 

hets betänkligheter rörande samma ärende och troligen med samma 

argument som Danzigs. Sedan han därvid försäkrat sig om, att 

endast helt få skepp årligen seglade från Emden på Elbing och att 

den ostfriesiske grefven icke ansett nödigt att inställa sig i staden 

för sina intressens bevakande, hade han rådt dess öfverhet att helt 

enkelt icke låtsas om konungens mandat, icke protestera, menlåta 

allt fortgå som vanligt.* — Ett sådant råd i den polske dignitä¬ 

rens mun måste sägas ägnadt att göra ett sällsamt intryck, men det 

blir icke svårt att förklara det, om man blott erinrar sig den riva¬ 

litet mellan konungens svenska och polska kansli, som de preus¬ 

siska stadsdiplomatema så väl förstodo att vända sig till godo. 

Det återstod för Keckerbart att utforska det svenska kansliets 

närmaste planer; den 18 maj uppsökte han den myndige och för¬ 

slagne sekreteraren Johannes Bultius för att inleda ett samtal om 

den sväfvande tvistefrågan. Tonen blef från början ganska hetsig; 

sekreteraren beklagade sig å konungens vägnar öfver stadens håll¬ 

ning, som utgjorde ett nytt bevis på dess uppstudsiga sinnelag; 

han lät Keckerbart ånyo höra, hur illa man handlade, då man med 

en hänvisning till repressaliekrafvct tystade de polska spaiinniåls- 

försäljames klagomål öfver låga priser; han anklagade stadens 

^ Keckerbarts cit. bref af 17 maj. 

* Keckerbart t. hargm. och råd i Danzig, \Varschau ’i7 maj 
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myndigheter för att icke beifra lasteligt tal mot konungen då 

sådant fördes inom dess hank och stör;^ han ondgjordes öfver 

deras visade slapphet emot några emdenska skeppare, som trängt 

in i grefvens härbeige och hånfullt frågat, om denne icke ville flux 

komma hem till Emden. Keckerbart sökte naturligtvis försvara 

staden mot dessa beskyllningar och hänvisade särskilt till att 

konungen vid sin återkomst från Sverige ansett den förtjäna flere 

vedermälen af sin nåd; den ville i intet sätta sig upp mot konungen, 

men måste å andra sidan värna om sina privilegier och sin välfärd, 

på hvilka konungen aldrig kunde önska förgripa sig. när han väl 

blefve upplyst om frågans verkliga innebörd; hvad ändtligen an- 

ginge klagomålet, att lasteligt tal mot konungen lämnades obeif- 

radt, så hade sig stadens myndigheter intet bekant därom och 

kunde icke på måfå inskrida, då ingen anmälan skett. Detta för¬ 

svarstal tillfredsställde emellertid icke den svenske sekreteraren, 

som fasthöll vid sina beskyllningar och särskildt kräfde bestraff¬ 

ning af majestätssmädame; småningom anslog han visserligen en 

något försonligare ton, men lät förstå, att stadens öfverhet borde 

visa sin goda vilja i repressaliesaken genom att åtminstone skrift¬ 

ligen förmana Emden till undfallenhet gent emot sin landsherre.’ 

Då man i Danzig erfarit den polske underkanslems klagomål, 

hade man haft skäl att glädja sig åt deras milda form, men man 

skyndade dock att gifva Keckerbart material att ytterligare gen- 

drifva dem. Stadens ombud hade visserligen bragt repressalie- 

frågan på tal vid den senast hållna preussiska landtdagen, och 

ständerna hade åtagit sig att hos konungen inlägga ett godt ord 

för dess intressen, men för öfrigt hade man icke bedrifvit någon 

illojal agitation bland den polska adeln; troligen kunde den be¬ 

gynnande oron bland denna ledas tillbaka till de underrättelser, 

som dess egna handelsombud hemfört från Danzig. Man hade verk¬ 

ligen kunnat iakttaga tecken till en dylik jäsning: enligt förtroliga 

meddelanden hade de polska herrarna i det lublinska tribunalet 

af egen drift behandlat frågan och ansett sig böra erinra konungen, 

att hvarje tvångsåtgärd mot utländska skepp i de preussiska ham- 

^ Sigismund faade i sitt cit. bref af 19 mars uppmanat Danzigs myndig* 

beter att ingripa mot dylika smädare. 

* Keckerbart t. borgm. och räd i Danzig» Warschau 19 maj 1599. 
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nama kunde hafva beklagliga följder för hela riket och samtliga 

ständer.^ 

Det skulle trots allt snart blifva klart, att konungen envist 

höU fast vid sina fordringar i repressaliesaken; den 28 maj lät grefve 

Johan till Danzigs råd öfverlämna ett nytt kungligt mandat af 

väsentligen samma innehåll som de föregående. Saken hänsköts 

ånyo till ordningarnas afgörande, och dessas utlåtande gick ut på, 

att man på sin höjd borde skriftligen mana staden Emden att för* 

lika sig med sin landsherre.’ Den pockande grefven fick nöja sig 

med detta besked, och hela saken var därmed ställd på framtidem. 

Men Danzigs styresmän hade då redan en ny konflikt med ko¬ 

nungen att afveckla, och i denna syntes stadens intressen hotade 

på ett allvarligare sätt än i repressaliesaken. 

Sedan midten af maj hade Keckerbart i Warszawa sett åtskilliga 

tecken på att konungen förberedde någon ny flottexpedition och 

i^erlade i denna fråga med herr Töimes Maidel, som ju redan före¬ 

gående år varit hans högra hand i sådana ärenden. Saken hade 

emellertid i det läi^sta behandlats med stor hemlighetsfullhet, och 

först samma dag, som Maidel afreste till Danzig (19 maj), kunde 

Keckerbart, visserligen ännu halft i ovisshet, inberätta till sin 

öfverhet, att man ämnade utrusta kapare och att staden sålunda 

hade att motse samma vanskliga situation, som beredts den genom 

konux^ Sigismund Augusts »speculatores», såvida icke hela an¬ 

slaget kunde afvärjas.* 

Såsom förut antydts, hade konungen planlagt en sjöexpe¬ 

dition, hvars syften gingo utöfver det af Keckerbart förutsedda; 

han ville i första hand undsätta Kalmar, och han ville sedan låta 

sina kaparfartyg om möjligt öfvervaka den mot Sverige förklarade 

handelsblockaden. Redan den 5 maj hade han utfärdat blan¬ 

ketter till kaparbref och sändt dessa till sin faktor i Danzig, Simon 

Bahr, jämte uppdrag till denne att väifva kaptener, som vore 

hågade till kapartjänst. Alla till Sverige (utom Kalmar) desti¬ 

nerade fartyg borde antastas och införas till Danzig eller Elbing, 

där deras last borde lossas och inventariseras, hvarefter konungen 

omedelbart skulle underrättas om fångsten. Kapame borde för 

1 Borgm. och råd i Danzig t. Keckerbart, 21 maj 1599. Kop. 

* Protok. öfver ordningainas sammanträde 14 och 16 juni. 

* Keckerbarts dt. bref af 19 maj. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



HELGE ALMQUIST 

ötrigt rätta sig efter underamiralen Tönnes Maidels föreskrifter 

och på anfordran öfverlämna skeppen till denne i och för annan 

användning.* Något senare fastställdes lydelsen af de förbindel¬ 

ser, som kaparkaptenema borde afgifva, då de trädde i konungens 

tjänst.* I nya mandat till Danzig och Elbing inskärptes förbudet 

mot handel pä Sverige (utom Kalmar); hvarje utgående skepp 

borde vara försedt med ett af konungens ombud utfärdadt sjö¬ 

pass, hvilket såsom legitimation borde företes vid visitering af 

kapame; dessutom borde skepparen och de befraktande köp¬ 

manen ställa borgen för att icke svensk hamn trots allt anlöptes.’* 

Danzigs myndigheter uppmanades särskildt att räcka Maidel en 

hjälpsam hand vid hans rustningar och att icke, såsom året förut 

skett, taga i egen tjänst det sjöfolk, som kunde desertera ur 

konungens.* 

Underamiralens egen instruktion innehöll, att han borde ut¬ 

rusta en annada, som på konungens befallning skulle löpa ut och 

i första hand bringa Kalmar undsättning; sedermera skulle den i 

enlighet med konungens kaparmandat hålla jakt på till Sverige 

seglande fartyg.® I en senare instruktion* betonades särskildt, 

att dessa åtgärder skulle utsträckas också till alla eindeiiska 

skepp, sa länge stadens tvist med grefven fortfore. 

Innan ännu Maidel anländt till Danzig, hade på Simon Bahrs 

bedrifvande en liten kapararmada om 6 skepp i tysthet lupit ut 

och i första hand sökt föra ett antal hajducker och tyska knektar 

som undsättning till Kalmar; expeditionen synes hafva stått under 

»öfverste skeppskaptenen » Hans Hilles befäl. Den hade också 

lupit in i Kalmarsund och råkat i strid med hertig Karls flotta och 

de skansar, som denne låtit uppföra söder om Kalmar; dändd hade 

skeppen skjutits läck eller lidit annan skada, så att de medoför- 

rättadt ärende måste åter\'ända till Danzig; ett hade tagits af 

hertigen, men de öfriga ankrade den 20 maj ånyo i Weichsel- 

miinde. lvx])editioncn hade dock icke varit alldeles fruktlös; 

' Under 5 maj i Si^isnuuuls tyska registr. 

* Ihidcr 17 maj. Ib. 

^ Under 8 och 14 maj. II». 

* Under 6 maj. Ib. 

5 Under 6 maj. Ib, 

^ Under i8 maj Ib. 
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man hade uppbringat och kapat en dansk skuta, som med last af 

salt och öl var på väg från Liibeck till svensk hanm.' 

Då budskapet om det kapade skeppet kom till Danzig, väckte 

det sensation i staden och vållade hovmästare och råd de allvar¬ 

ligaste bekymmer. Hvarken Simon Bahr eller Hans Hille hade 

låtit påskina, att sjöexpeditionen afsett annat än Kalmars undsät¬ 

tande; om kaperier hade det icke varit tal, och nu låg dock redan 

en kapad dansk skuta i Danzigs uthamn! Var icke detta en lef- 

vande erinran om de olidliga förhållandena på Sigismund Augusts 

tid. och hade icke just konungen af Danmark afprässat staden en 

hård skadeersättning för de förluster, som han genom dylika kape¬ 

rier då hade lidit? Stod icke det nya kapareväsendet e diametro 

i strid med stadens dyrt förvärfvade privilegier, och hade man icke 

afvunnit konung Stefan en uttrycklig försäkran »de maritimis ex- 

peditionibus »?* Man hade anledning att känna sig så mycket 

mer upprörd, som i samma dagar två tyska skepp,* hvilka anländt 

med last från Norrköping, blifvit antastade af konungens ombud; 

dessa hade belagt varorna med kvarstad i afvaktan på sin herres 

slutliga afgörande. Borgmästare och råd ansågo saken vara af 

den vikt, att de omedelbart underrättade sitt ombud i Warszawa 

om det skedda och samtidigt gåfvo nödiga förliållningsorder; Kcc- 

kerbart borde i det polska kansliet protestera mot kaperiema,som 

innebure vådor icke blott för staden, utan för hela riket, oeh han 

borde med kraft göra gällande, att om konungen nödvändigt ville 

fasthålla vid förbudet mot handel på Sverige, Danzig åtminstone 

icke borde göras till recepiaculum för hans kapare; till stöd för denna 

protest kunde han förete det åberopade privilegiebrefvet i original.^ 

* Den polska versionen återgår i borginis och råds i Danzig cit. bref t. Kecker 

bart af 2X maj; af svenska källor må hänvisas till Gyllenhielms anteckningar (Hist. 

Handl. 20, Stockholm 1905» s. 298); Mes$Enii's. Scondia Illustrata, Vill» s. 80. 

^ Denna försäkran återfinnes i Tfaetams portorii af år 1385. Se G. K. 

CfRlCKE, Der Stadi Danzig Historische Beschteibung, Amsterdam och Danz*g 

1687, s. 167 och LESGNICH, Oe^ckichie der Preu&sischen Lande (1372—1386). 

Danzig 1724, & 437. Ifrågavarande punkt lyder »Tale vero predonum specula* 

tommqne genus, quale haetenns eum publico incommodo fuit, plane abominamur 

nostroqoe et successorum nostrorum nomine tollimus. — Om Traetatus por- 

torii se Hisi. Handl, 23» s. xi. 

3 Det ena skeppet synes hafva hört hemma i Stralsund. det andra i Rostock. 

^ Borgmis och råds cit. bref af 21 maj. 
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£n vecka senare (28 maj) anlände Maidel till Danzig och vände 

sig oförtöfvadt till dess myndigheter med begäran om bistånd vid 

den nya sjöexpeditionens utrustning; han stödde också den ost- 

friesiske grefvens kraf, att alla emdenska skepp borde kvarhållas, 

och framhöll, att man i första hand skulle använda dessa till ko- 

nimgens tjänst. Det vore nämligen icke nog med dem, som Hans 

Hille haft under sitt befäl på sin förolyckade expedition; Maidel 

ville uppbringa armadans styrka till 15—20 skepp; utom de em* 

denska, med hvilkas kaptener han ville träffa vänligt aftal, ön¬ 

skade han gärna erhålla de båda bevakning^artyg, som staden 

för egen räkning, bland annat af fruktan för hertig Karl, hade lig¬ 

gande utanför Weichselmtinde. Då man svarade honom, att dessa 

vore oumbärliga för staden, som just af kommgen blifvit varnad 

för hertigens öfverfallsplaner,* sökte han lugna dess målsmän med 

en försäkran, att man icke hade att befara något angrepp detta år.^ 

Konungen själf pådref alltjamt flottnistningama med för¬ 

maningar och föreskrifter; budskapet om Hans Killes förolyckade 

expedition, som ytterligare afslöjat Kalmars kritiska läge, synes 

hafva väckt honom till en ny ansats af energi. Den 26 maj skref 

han till sin faktor i Danzig, att han vore besluten undsätta Kalmar 

med en stor flotta; man borde därför utom de egentliga transport¬ 

skeppen anskaffa 5—6 små pinkor, som skulle användas till fors¬ 

lande af lifsniedel.’ Ett par dagar senare affärdade han till Danzig 

tre skotska kaptener* med det S3mliga uppdraget att värfva krigs¬ 

folk, men i själfva verket för att taga tjänst som konungens 

kapare. Samtidigt lät han underkanslem för Keckerbart betona 

Kalmars kritiska läge och framställa en förfrågan, om icke Danzig 

ville i konungens tjänst öfverlåta ett antal knektar, som den höll 

värfvade för egen räkning. Keckerbart lofvade att skrifva till sin 

öfverhet i detta ärende, men förklarade sig vara alldeles okunnig om 

befintligheten af sådana trupper; om emellertid rådet ansett sig 

nödgadt till en sådan rustningsåtgärd, hade detta troligen skett 

*Jfr Ilis*. Hanal. 23, s. 123 f. 

^ Borgm. och råd i Danzig t. Keckerbart, 8 juni X599. Ordningarnas nedan 

cit. protokoll af 5 juni. 

^ SigisTiiittids tyska registr. 

^ Sjöpass för Johan Kehc, Jacob Margerit och Johan Suderlandt under 27 

maj 1390 i Sigismunds tyska rcgistr. 
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med hänsyn till hertig Karls hotelser, och det vore icke antagligt, 

att man omedelbart åter skulle vilja afrusta. Då underkanslem 

i sin replik antydde, att staden gärna i ord betygade konungen sina 

studia et ohsequia, men ogärna visade tjänstaktighet i handling, 

tog sig Keckerbart anledning att framhålla, hur staden på mång¬ 

faldigt sätt lede af den polsk-svenska trätan och hur man i Preus¬ 

sen måste lefva halft på krigsfot, medan riket för öfrigt njöte 

fredens välsignelser; staden hade för öfiigt städse visat den bästa 

vilja att också i kontmgens mellanhafvande med Sverige låta denne 

få all möjlig hjälp. Underkanslem återtc^ då i försonlig ton, att 

staden då också i detta nya ärende borde gå konungen tillmötes.* 

Konungens önskningar och kraf bragtes den 5 juni 1599 af 

Danzigs borgmästare och råd till aigörande inför dess samtliga 

ordningar, och de kungliga mandaten blefvo där\nd upplästa. Det 

önskade värfningstillståndet synes stadens råd på eget bevåg 

hafva gifvit, och de båda öfriga ordningarna hade intet att där¬ 

emot invända; det gällde i själfva verket att få ytterligare endast 

300 skotska och 100 tyska knektar tmder konungens fanor. Äfven 

i fråga om hyrande af ett tillräckligt antal skepp visade man sig 

tillmöte^ående, dock under betonande af att intet tvång finge 

komma i fråga. Man anmodade rådet att utse deputerade, som 

skulle gå Maidel till handa vid valet af lämpliga fartyg (hvarvid 

dock stadens egna borde vara uteslutna), men man ville å andra 

sidan, att amiralen kraftigt skulle förmanas att ej använda staden 

som receptaculum vid sina kaperier. Slutligen uttalade man ett ön¬ 

skemål, att det värfvade krigsfolket genast skulle föras ombord på 

skeppen, så att det ej gjorde ohägn inom stadens hank och stör.* 

— Maidel synes i kaperifrågan icke hafva ställt sig på en omed- 

görlig ståndpunkt, utan lofvat att till konungen skriftligen fram¬ 

föra stadens betänkligheter och begära nya instruktioner. 

Frågan om sjöexpeditionens utrustning tycktes sålunda kunna 

ordnas på ett drägligt sätt, men förhandlingarna hade kräft sin 

tid, och först från den 5 juni kunde saken tagas före på fullt all¬ 

var. Redan följande dag kom emellertid till Danzig ett märkligt 

budskap, som gjorde det tydligt för herr Tönnes Maidel, att han 

räknat med dagar eller veckor, där han bort räkna endast med 

^ Ke<'k^bart t. borgm. och råd i Daozig, Warscbau 27 maj 1599. 

^ Den tredje ordningens betänkande. Ordniagamas protokoll under 5 juni. 
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timmar — och som måhända hos stadens målsmän väckte känslor, 

hvilka de icke ville yppa för konungens amiral. £n skara haj- 

ducker och med dem en af Wladyslaw Bekiesz’ tjänare anlände 

helt oväntadt landvägen från Kolberg, där de landstigit efter en 

äfventyrlig seglats från Kalmar, och de medförde budskapet, 

att denna stad redan hade fallit i hertig Karls våld. För öfrigt 

fortsatte de samma d^ sin resa till Warszawa, åtföljda af Herman 

Neukirch, för att gifva konungen del af olycksbudet ocb meddela 

honom alla närmare detaljer. Hur Maidel upptog saken, är icke 

bekant; men man såg honom den 7 juni sända tre skepp till sjös, 

förmodligen för att närmare utforska ställningen i hertig Karls 

nya besittning.* 

För Danzigs styrande herrar innebar det nya budskapet bland 

annat, att deras bekymmer öfver undsättningsplanens kompli¬ 

kationer kunde bortläggas, eftersom själfva undsättningsplanen 

hade förfallit; och närmast kunde de bespara sig allt br>’deri, 

hvad de borde svara på den p>olske underkanslems invit till sta¬ 

den att öfverlåta sina värfvade trupper (för öfrigt endast 200 man) 

i konungens tjänst. De kunde i stället unna sig nöjet att låta 

Keckerbart gå till rätta med konungens svenska kansli, som i ett 

af sina senast utgångna mandat hade tillåtit sig en förarglig ny¬ 

het: på brefvets utanskrift hade det hetat »Unsem lieben ge- 

treuen Unlerthanen», medan den häfdvunna formeln vore *Un- 

sem lieben getreuen », motsvarande det polska kansliets »fidelibus 

dilectis». De svenska sekreterarna hade alltså velat insmuggla 

en formel, som oskäligt betonade stadens undersåtliga ställning, 

och de hade där\*id icke velat minnas, att denna likvisst ägde se¬ 

natorståndets rang och frivilligt hade ingått i den polska kronans 

gemenskap! Keckerbart borde erinra Johannes Bultius därom och för 

framtiden å stadens vägnar undanbedja sig den sortens nyheter.* 

Under tiden hade Keckerbart i Warszawa enligt sin öfverhets 

anvisningar förhandlat med underkanslem rörande de tvistemål, 

som voro sväfvande mellan konungen och Danzigs stad. I ett 

samtal den 28 maj hade han i första hand berört repressaliefr^an 

och betygat stadens oskuld i fråga om hvarje illojal agitation 

bland den jx>Iska adeln; underkanslem hade dän’id vuUu et voce 

^ Borgm:$ och råds cit. bref af 8 juni. 

Mb. 
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låtit förstå, att man icke vidare ville göra sak af de framkomna 

misstankarna, öfver hufvud hade Keckeibart fått det intrycket, 

att aktionen i repressaliefrågan sknlle inskränka sig till muntliga 

och skriftliga förmaningar, och han hoppades, att sommaren skulle 

förgå under dylikt makligt meningsutbyte och den ostfriesiske 

grefven småningom uttröttas. Han räknade också på att ko¬ 

nturen kände sig oroad af den polska adelns hållning i saken och, 

särskilt med hänsyn till sina svenska intressen, skulle akta sig för 

att frammana ytterligare opposition från detta håll. — Lifligare 

hade meningsutbytet blifvit rörande kaparesaken; Keckerbart 

hade naturligtvis med starka ord framhållit de vidtagna åtgär¬ 

dernas rättsvidrighet och farlighet; underkanslem uttryckte sin 

förvåning öfver det skedda och medgaf också möjligheten af 

komplikationer för hela rikets del. Han sade sig dock i det längsta 

vilja betvifla, att det verkligen kunde vara fråga om kapareföre- 

tag; det inskeppade krigsfolket vore dock afsedt att landsättas i 

Kalmar, och skulle sedan skeppen utan krigsberedd besättning 

våga hålla sjön mot hertig Karls öfverlägsna flotta blott för att 

kunna uppspana en eller annan haiidelsskuta? Han ville af ko- 

nungen söka närmare uppl}^ing i frågan, och skulle därvid icke 

försumma att framhålla ett dylikt företags risker. Men om ko¬ 

nungen verkligen bestämt sig för att organisera sådana kaperier, 

vore det svårt att se, hvilken hamn utom Danzig han kunde ^'älja 

till stödjepunkt och upplagsort för sina fribytare; både Klbing, 

Königsbeig och Putzig vore af olika skäl mindre lämpliga, och 

Riga vore för långt aflägset. Då Keckerbart i sitt svar ville tolka 

dessa uttalanden därhän, att underkanalem ogillade åtgärderna i 

repressaliefrågan, tog denne illa vid sig och betonade, att han 

öfver hufvud aldrig kunde ogilla konungens rådslag; det vore 

fastmer hans åliggande att taga ansvaret för dessa. ^ I den fort¬ 

satta diskussionen fasthöll Keckerbart, att hans öfverhets far¬ 

hågor vore blott alltför grundade, och han kunde som bevis därpå 

^ . .Wie kh dieies sagte, fiel er mir sträcks ins Wort und wolte mir das 

Wort improbare nicht lassea gut sein, sagende: nein, et improbirete nichts, den 

er kön te Ihrer M. consilia nicht improbiren, es were auch seines Ampts Gebiir 

nicht, sondem viel mheer« das er Ihrer M. consilia und Vomhemen verantworten 

ond nach bestem Vennögen defendiren helfeo; datiiber etliche Rede und Wieder- 

rede gescbeheo, bis wir tms endlich der Sachen verglicben. s 

GöUb. Högsk. ^rsskr XX: z 6a 
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förete kopia af konungens instruktion för kaparekaptenema; 

mot underkanslems tvifvelsmål anförde han, att skeppen äfven 

efter Kalmars undsättande kunde föra en tillräckligt stark besätt¬ 

ning och våga sig på kofferdifartyg, särskildt om dessa icke seg¬ 

lade flere tillsammans. Om det också kunde vara sant, att ko¬ 

nungen icke hade lätt att finna en lämplig hamn utom Danzig, 

så vore detta dock intet skäl för staden att gifva till spillo sina in¬ 

tressen och otvetydiga privilegier. För öfrigt anginge hela före¬ 

taget icke Polen, utan fastmer Sverige, med hvilket staden Danzig 

icke hade något att skaffa, men för hvars skull den redan lidit 

mycken skada och förtret. 

Underkanslem lofvade att föredraga saken för kommgen och 

höll omedelbart sitt löfte; redan följande dag (29 maj) lät han kalla 

till sig Keckerbart för att meddela honom resultatet af öfverlägg- 

ningen. Konungen hade enligt underkanslems framställning för¬ 

vånat sig öfver att staden så häftigt satte sig emot den planlagda 

sjöe3q)editionen, som dock för honom innebure den enda möjlighe¬ 

ten att återv’iima det svenska arfriket. Han hade så mycket större 

skäl att undra däröfver, som han af månhet om stadens intressen 

låtit sig angeläget vara att försäkra sig om Danmarks och de tyska 

sjöstädernas välvilliga hållning i frågan, och detta hade varit de 

enda makter, som kunnat tänkas bereda Danzig några svårigheter. 

Till j-tteraiera visso hade han, vid underrättelsen om den danska 

skutans kapande, omedelbart gifvit befallning, att den åter 

skulle frigifvas. — Under den fortsatta diskussionen begärde un- 

derkauslem att få se kopia af det beställningsmandat för skepps¬ 

kaptenerna, som i Danzig bragt sådan oro åstad,‘ och då Kecker¬ 

bart uppfyllde hans önskan, sände han det genast med ett bud till 

Bobola, konungens bekante gunstling. För öfrigt tog sig Kecker¬ 

bart anledning att klaga öfver det för staden outhärdliga tillstån¬ 

det, att den måste låta regera sig från två håll, både af det polska 

och af det svenska kansliet, ehuru staden icke hade något med Sve¬ 

riges konung att skaffa; de svenska sekreterarna vore okunniga om 

dess privilegier och rättsliga ställning, och det hände därför alltför 

ofta, att de formulerade sina kansliskrifvelser absurde et imperiose 

på ett sätt, som man ej kände från sina förbindelser med det polska 

kansliet. Om man funnit sig i dessa öfvergrepp, hade det skett in 

* Det måste vara fr^iga om ofvan refererade mandat af 5 maj. 
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honorem Regia Maiestatis, men Keckerbart ville bedja underkans¬ 

lem att behjärta stadens anhållan om ändring till det bättre. I 

sitt svar uttr>’ckte underkanslem sitt beklagande öfver det svens¬ 

ka kansliets hållning, men han sade sig föga kunna göra åt saken; 

i stället rådde han staden att vända sig till storkanslem med en 

protest. 

Keckerbart gjorde redan följande dag (30 maj) en ny uppvakt¬ 

ning hos underkanslem, och en ny diskussion utspann sig om ka- 

perifrågan. Naturligtvis tog stadens ombud därvdd privilegier¬ 

nas uttryckliga bestämmelser till utgångspunkt, men han anlade 

också en annan synpunkt: hvad kunde konungen i själfva verket 

för egen del hafva för gagn af hela kai>eriföretaget? Han hade ju 

själf förklarat, att han ställt sig i ett godt förhållande till Danmark 

och de tyska sjöstäderna; men innebure icke detta, att dessa mak¬ 

ter skulle afstå från att göra hans rebelliska undersåtar tillförsel? 

Om han åter tänkte på att afskära Sveriges handelsförbindelser 

med Holland, England och Frankrike, skulle Danzig känna sig ho- 

tadt af dessa makter, och hvad båtade därvid Danmarks och de 

tyska sjöstädernas välvilliga hållning? Hvad särskilt Frankrike 

anginge, hade man skäl att erinra sig, hur på konung Sigismund 

Augusts tid, då bland andra också franska skepp blifvit på vägen 

till Nar\'a antastade af polska fribytare, dess härskare hotfullt kräft 

de kapade skeppens omedelbara frigifvande. — Underkanslem in¬ 

gick icke på något egentligt bemötande af dessa argument; han 

sökte i stället göra gällande, att konungen aldrig afsett att återin¬ 

föra kaperier i stil med de af Sigismund August bedrifna; det 

hade aldrig varit meningen, att de till Kalmars undsättning utms- 

tade skeppen skulle kryssa omkring på hafvet och idka pirateri; 

man hade endast velat låta dem begagna det tillfälle, som kunde 

erbjuda sig på återfärden till Danzig, att lägga hand på ett eller 

annat skepp, som sökte göra rebellerna tillförsel. Men det sage nu 

nästan ut, som om Danzig ville stänga sin hamn för sin kunglige 

herres fartyg — oaktadt denne omedelbart låtit frigifva det tagna 

danska skeppet. Som svar på denna förebråelse behöfde Kecker¬ 

bart endast upprepa, att hans • öfverhet ingalunda ville stänga sin 

hamn för konungens fartyg, utan endast sökte förebygga, att den 

blefve ett receptaeulum för kapadt gods. 
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Vid ett nytt besök hos underkanslem, den 3 juni 1599, hade 
Keckerbart hoppats att genom denne få mottaga ett gynnsam¬ 
mare besked från konungen, men i stället kom det till en ny dis¬ 
kussion, hvilken i det hela rörde sig i samma banor som de tidigare. 
Keckerbart förde som förut klagomål öfver de svenska sekrete¬ 
rarnas hänsynslösa öfvergrepp; då han där\’id ånyo till öfverflöd 
inskärpte, att staden icke vore Sveriges, utan Polens konung un¬ 
derdånig, svarade underkanslem med ett leende, att detta väl vore 
sant, men för tillfället rede båda konungarna samma häst; »ja 
väl», återtog Keckerbart, »men distincto iurt utriusque*. Det 
blef för öfrigt klart, att underkanslem icke vidare ville söka på¬ 
verka konimgen i kaperisaken, och han betonade som fömt, att 
det polska kansliet icke bure något ansvar för de öfverklagade 
mandaten. Keckerbart fick det intr>’cket, att underkanslem 
öfver hufvud ogärna ville stöta sin kunglige herre genom att göra 
sig till tolk för yrkanden, som gingo dennes vilja emot, ocli att 
särskildt kaperisaken från denna synpunkt vore ett mycket öm¬ 
tåligt ämne. Då Keckerbart till sist inför sin öfverhet ville sam¬ 
manfatta situationens iimebörd och utsikter, tillrådde han en af- 
vaktande hållning, som naturligtvis icke kunde tolkas som 
ett uppgifvande af stadens från början häfdade rättsståndpunkt: 
först om kaperiema verkligen fortsattes och Danzig alltfort an¬ 
vändes som stödjepunkt, borde man ånyo besvära sig hos konung¬ 
en och söka framtvinga rättelse. En omedelbart fortsatt diplo¬ 
matisk aktion skulle icke medföra någon vinst i form af prin¬ 
cipiella medgifvanden; man skulle endast blifva än värre inveck¬ 
lad i det svenska kansliets intriger, och man kunde knappast 
vidare lita till nagot verksamt understöd från de polska digni¬ 
tärernas sida. Men man borde därför ingalunda, om de svenska 
sekreterarna ånyo skulle börja pocka, uppgifva något af stadens 
rätt, ty detta skulle endast komma att betraktas som en afbe- 
talning och föranleda allt längre gående yrkanden.* 

Kort efter detta sitt sista samtal med underkanslem mottog 
Keckerbart underrättelsen om Kalmars fall, och naturligt\dsstärkte 
detta hans tillförsikt, att konungen och det svenska kansliet 
icke >'tterligare skulle urgera sina kraf i repressaliefrågan och 
beträffande den nya flottexpeditioncn. I slutet af juni 1599 an- 

‘ Keckerbart t. borijin- och råd i Warschau 4 juni 1599. 
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kom visserligen den ostfriesiske grefven ånyo till Warszawa, där 

konungen gaf honom ett festligt mott^ande, men det visade sig 

snart, att detta besök icke var inledningen till någon ny aktion 

i repressaliefri^an; både konungen och hans frände tycktes böjda 

att resignera inför ödets ogunst och Danzigs oböjliga hållning. 

Det förspordes, att grefven på ett gästabud, vid hvilket också 

några af konungens svenska hofmän varit närvarande, fällt några 

yttranden, som tolkade hans stämning: han sade sig visserligen 

hafva hoppats, att staden skulle fäst mer afseende vid konungens 

mandat och skrifvelser, men han måste numera lägga saken i Guds 

hand och afvakta tiden. Vid ett annat tillfälle hade han på tal 

om samma ärende yttrat, att stadens afböjande hållning gent emot 

hans yrkanden ingalunda för\'ånade honom, ty den fäste ju lika 

litet afseende vid många andra mandat, som konungen läte utgå i 

sina egna angelägenheter.* 

Mindre behärskadt synes Sigismund själf hafva tålt de motig¬ 

heter, som stäckt hans planer på en flottexpedition till Kalmars 

undsättnii^, och det var knappast underligt, att Tönnes Maidel i 

första hand fick känna tyngden af hans onåd.’ Men naturligtvis 

tillräknade han också staden Danzig en god del af ansvaret för Kal¬ 

mars fall, och säkerligen underblåstes hans missnöje af Johaimes 

Bultius och stadens öfriga belackare i det svenska kansliet. Man 

hörde visserligen icke omedelbart af några förebråelser eller straff¬ 

mandat, men det blef snart nog tydligt, att konungens bitterhet 

kunde gih'a sig luft äfven på annat sätt — vid behandlingen af 

ärenden, som intet hade att skaffa vare sig med repressaliefrågan 

eller hans svenska intressen öfver huhmd. Konungen hade tagit 

i sin tjänst en holsteinare, Johan Leve, och af någon anledning gif- 

vit denne det personliga privilegiet, att han skulle vara rättsligen 

ansvarig endast inför sin kunglige herre och sålunda åtnjuta exem- 

tion från hvarje annat forum. Icke dess mindre hade Leve blifvit 

stämd i ett skuldfordringsmål inför Danzigs myndigheter, och dessa 

hade icke dragit i betänkande att med kvarstad belägga penning- 

^ Heinr. Nicolai t. borgm. och råd i Danzig» Warschau 29 juni» 6 juli 1599. 

* »Der Herr Antoni Maydel ist bey I. M. in grossen Ungnadcn, weil man ihm 

die Scbult giebet, dass Calmar nicht entsctzet worden. Und soll I. M.» wie icb 

bcricbtet wordan» befolen haben, sich weck zu niachen und derselben nicbt 

mchr untar die Augen zu kommen.» Dens. t. des., Warschau 29 juli 1599. 
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summor, som han hade deponerat i staden; konungens företedda 

exemtionsbref hade de icke tillerkänt rättskraft. Leve å sin sida 

besvärade sig naturligtvis hos konimgen under åberopande af sitt 

privilegium, och denne ingrep i saken med ett till Danzig riktadt 

ytterst skarpt mandat, som utgick från det svenska kansliet. Ko¬ 

nungen lät stadens myndigheter höra, att stadens privilegier på 

intet sätt finge göra intrång på hans egna majestätsrättigheter och 

att det icke hörde staden till att föreskrifva konungen gränser vid 

utöfvandet af dessa. Staden borde i stället låta sig angeläget vara 

att vid försvaret af sina rättigheter icke drifva sina anspråk till 

det orimliga, ty den kränkte därigenom sin kunglige herre och bragte 

sina privilegier in ahusum et äubiuniJ 

Denna i formen osedvanligt skarpa admonition innebar också 

i sak häfdandet af en ståndpunkt, som Danzigs öfverhet icke kunde 

lämna opåtald; var den icke i själfva verket ett typiskt uttr\'ck 

för de svenska sekreterarnas själfsvåldiga anspråk och arga upp¬ 

såt! Man beslöt icke blott att i ett bref till konungen häfda sta¬ 

dens rättsståndpunkt, utan också att göra en hänvändelse till den 

polske underkanslem och äimu en gång påkalla dennes ingripande 

mot det svenska kansliets vådliga tendenser. Man ansåg onödigt 

att, utöfver det i kopia bifogade mandatets eget vittnesbörd, inför 

den polske dignitären redogöra för tvistefrågans reella innebörd; 

man meddelade endast, att staden i en privatsak fått mottaga en 

kunglig skrifvelse, som varit affattad i så skarpa och sårande orda¬ 

lag, att man icke kunde erinra sig något tidigare motstycke. Det 

hade i sig själft förefallit otroligt, att en sådan skrifvelse kunnat ut¬ 

gå ur det polska rikets kansli, och en blick på sigillet hade också 

gifvit vid handen, att den uppsatts af någon svensk sekreterare. 

Sålunda hade de senare, hvilkas myndighet staden på intet sätt vore 

underkastad, dristat sig att usurpera den polska kronans rätt och 

sätta sig till doms öfver stadens privilegier, ehuru man på det hål¬ 

let icke ens vårdat sig att studera deras innehåll; ja, man hade icke 

skytt att anklaga de.ss öfverhet för svåra brott. Under sådana för¬ 

hållanden ansåge sig staden nödsakad att anropa underkanslem om 

skydd mot falska beskyllningar; den hoppades också, att han i kraft 

* Sigismund t. Danzig, Warschau 20 aug. 1599. Kop. Danzig IX: 58. 
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af sitt ämbete ville söka förhindra en fortsatt inblandning af det 

svenska kansliet i det polska rikets angelägenheter.^ 

Då stadens ombud i Warszawa, sekreteraren Heinrich Nicolai, 

den 27 sept. 1599 tillställde underkanslem sin öfverhets protest, 

visade sig denne i enlighet med sin tidigare hållning ganska mottag¬ 

lig för stadens sjmpunkter. Under läsningen af konungens man¬ 

dat gaf han med sina åtbörder tydligt uttryck åt sina betänklig¬ 

heter, och han skyndade att inför sekreteraren bekräfta, att det 

polska kansliet icke hade nd^ot ansvar i saken; man hade visser¬ 

ligen från det svenska kansliet tillsändt honom ett dylikt mandat 

med begäran, att han skulle besegla det, men han hade afböjt detta, 

emedan han väl visste, att en exemtion af ifrågavarande slag stode i 

strid med stadens privilegier, närmast tractatus portorii. öfver huf- 

vud kunde han aldrig önska eller medverka till att någon under 

polska kronan lydande skulle nödgas lida intrång på sin rätt, minst 

af alla staden Danzig, och han ville icke undandraga sig att bringa 

saken på tal inför konungen.’ 

Årets seglationsperiod led mot sitt slut, och de stora tviste¬ 

frågor, som ställde konungen och staden mot hvarandra, förlorade 

därmed i viss mån sin aktualitet eller kunde åtminstone för några 

månader afskrifvas. Att konungen dock icke uppgifvit något af 

sina anspråk, blef klart af ett nytt mandat, som ålade staden 

att lämna sekreteraren Peder Nilsson fri disposition öfver de varor, 

som i maj beslagtagits på ett par från Norrköping kommande 

tyska skutor. Meningen var att därmed bland annat få medel 

till skadeersättning åt den danske skeppare, hvilkens skuta sam¬ 

tidigt kapats på väg till svensk hamn.* Med detta mandat synes 

Sigismund icke endast hafva afsett en demonstration, ty han 

måste hafva vetat, att Danzigs borgmästare och råd vid denna 

tid redan upphäft ifrågavarande beslag och frigifvit de tyska skep¬ 

pen. Keckerbart anmodades att meddela underkanslem detta 

och ånyo utveckla motiven för stadens ståndpunkt. Då han 

utförde detta uppdrag, lät honom underkanslem förstå, att ko¬ 

nungen var missnöjd med beslagets upphäfvande, men att han 

^ Borgm. och råd i Danzig t. undcrkanslern Petrus Tylicki 13 sept. 1509. 

Eop. Danzig XXVH: 46. 

^ Heinr. Nicolai t. borgm. och råd i Danzig, Warschau 30 sept. 1599. 

• Se of van s. 77. Borgm. och råd i Danzig t. Keckerbart 12 okt. 1399. Kop. 
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beslutit hänskjuta »das ganze scbwedische negotium» till den 

stundande riksdagen; han skulle alltså därvid finna tillfälle att 

tala allvar med stadens ombud. Keckerbart trodde sig dock 

kunna förutsäga, att konungen ämnade låta bero vid det skedda 

och att han mest för formens skull talade om en senare uppgörelse.^ 

Sigismtmds förhållande till sitt arfrike blef i själfva verket 

tillbörligen dryftadt inför de polska ständerna först på riksdagen 

i6oi, men en skildring däraf faller utom ramen för denna uppsats. 

Det må endast framhållas, att Danzigs neutralitetspolitik icke 

rättsligen kunde upprätthållas, sedan krig mot hertig Karl verk¬ 

ligen beslutits publica comitiali autoritate. Men då Polens kansler 

Jan Zamoyski i mars i6oi, på ett sammanträde med de stora 

preussiska städernas ombud jämte Rigas och den preussiske läns* 

hertigens, hänvisade till faran af ett svenskt angrepp mot Öster¬ 

sjökusten och fordrade energiska försvarsanstalter, sökte Danzigs 

borgardiplomater som förut skydd bakom den passiva neutrali¬ 

tetspolitikens formler såsom den högsta statsvisdom. De afböjde 

höfligt kanslerns förslag, att staden skulle utrusta några krigs¬ 

skepp för att hålla hertig Karls armada på af stånd; en sådan 

åtgärd skulle till äfventyrs endast »irritera» denne och direkt 

framamma ett angrepp, som annars kunde komma att uteblifva.^ 

Att de stora tvistefrågorna mellan konungen och staden icke 

blefvo glömda, därom äger man intressanta vittnesbörd från en 

något senare tid, visserligen kanske i anslutning till färskare erfa¬ 

renheter. Under den stora räfst, som en god del af rikets adel 

åren 1606—1607 anställde med konungamakten och det härskande 

politiska systemet, under Zebrzydowskis rokosz finner man bland 

klagomålen också sådana, som nästan kunnat vara uppsatta af 

Danzigs borgmästare och råd år 1599. Det talas om konungens 

ouppfyllda löfte att skaffa riket en krigsflotta, men samtidigt 

också om hans kapare, som hindrat sjöfarten och därigenom prässat 

ned priset på adelns spannmål. Och bland de kraf, som de upp- 

* Keckerbart t. borgm. och råd i Danzig. Niepolewitz 25 okt. 1599. 

* Diarium öfver riksdagen 1601 {i^iADansi^ XXIX: 65) under 15 mars. 

Zamoyski yttrade bland annat: ^Sie. die Polen weren nicht allein imparati auf 

der See zii kricgeii, soiiderii anch darin nicht gcubet noch erfaliren, und ehr fiir 

seine Person hette sich bey 20 Jabren im Kriege brauchen lassen, aber derer Sachen 

sey er gar ignarus^. 
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roriska framställa till konungen, finner man också detta: att inga 

kungliga mandat »till Preussen eller hamnstäderna» må beseglas 

raed det svenska sigillet, att öfver hufvud det polska resp. litta- 

viska kansliet icke må trängas åt sidan i något mål, som rör dub- 

belrikets förhållanden.^ 

^ Rokosz Zebrzydowskiego... Wyd. A. Rembowski (Biblioteka Ordynacjn 

Krasi/iskich IX—XII, Warszawa 1886—92), ss. 186, 303, 
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n^en 31 augusti innevarande år frånträdde professor Gustaf 

Cederschiöld efter uppnådd pensionsålder den lärostol i nor¬ 

diska språk vid Högskolan, som han i tjugo år innehaft. 

Professor Cederschiölds omfattande vetenskapliga värksam- 

het torde kunna sägas under denna tid hava fått sin prägel fram¬ 

förallt därutav, att den huvudsakligen varit inriktad på det le¬ 

vande språket, på nutidssvenskan, och han har på detta område 

stått som en ledare inom forskningen. Närmast kom detta hans 

omedelbara lärjungar till godo, vilka gingo ut väl rustade för sina 

uppgifter inom skolan. Men på grund såväl av denna riktning 

som även sin egen läggning har prof. Cederschiöld med levande in¬ 

tresse ägnat sig åt att göra resultaten av sitt eget och andras arbete 

tillgängligt för vidare kretsar. Den betydande insats, prof. Ceder¬ 

schiöld sålunda gjort ej blott i den svenska vetenskapen utan 

ock i det svenska bildningsarbetet, har jämväl ländt Högskolan till 

heder, och hon står därföre i den största tacksamhetsskuld till 

honom såsom forskare, såsom lärare, såsom författare och jämväl 

såsom medlem av lärarerådet, en tacksamhetsskuld, som det är 

henne en glädje att vid detta tillfälle offentligen betyga. 

Den outtröttliga energi, med vilken prof. Cederschiöld städse 

ägnat sig åt sitt kall, skall för visso göra även det otium, han nu 

går att njuta, fyllt av lärda mödor och av rika frukter, och här¬ 

vid skall han följas av de hjärtligaste välgångsönskningar från 

Högskolan. 

Efter professor Cederschiölds avgång väcktes inom lärare- 

rådet förslag att till hans efterträdare kalla docenten vid Uppsala 

universitet, dr Bengt Hesselman. Sedan de utsedde sakkunnige, 

professorerna Cederschiöld, Noreen och Kock enhälligt tillstyrkt 

ett sådant förfarande, beslöt lärarerådet att hos styrelsen till kal¬ 

lelse anmäla den föreslagne. I överensstämmelse härmed blev 

docent Hesselman den 25 sept. av styrelsen utnämd till professor 

i nordiska språk vid Högskolan, och denna utnämning erhöll på 

universitetskanslerns tillstyrkan den 14 okt. stadfästelse av Kungl. 

Maj;t. 
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Professor Hesselman kan redan blicka tillbaka på en lång 
och vacker bana som ^•etenskapsman. Hans forskning har varit 
utmärkt av skarpsinniga undersökningar och originella uppslag, 
och då han tillika är en beprövad lärare, är det med välgrundad 
förhoppning om en framgångsrik verksamhet Högskolan bringar 
honom en uppriktig och varm välkomsthälsning till den gärning 
han såsom ordinarie medlem av densamma går att utöva. 

Professor Hesselman har om sig meddelat följande biogra¬ 
fiska och bibliografiska uppgifter: 

Jag, BENGT IVAR HESSELMAN. 

är född i Stockholm den 21 december 1875 — föräldrar: fabrikören Bror August 

Hesselman och Marie Louise Åberg; 

avlade mogenhetsexamen vid Högre allmänna latinläroverket å Norrmalm 

i Stockholm den 15 maj 1893; inskrevs som student vid Uppsala Universitet den 

18 september 1893; avlade filosofie kandidatexamen den 15 september 1896; 

undergick särskild prövning i latin för fil. kand. examen den 27 maj 1898; avlade 

filosofie licentiatexamen den 31 januari 1901; disputerade för den filosofiska gra¬ 

den den 27 maj 1902; promoverades till filosofie doktor i Uppsala den 31 maj 1902; 

förordnades till docent i nordiska språk vid Uppsala Universitet den 4 

juni 1902; 

var förordnad att under fem månader 1903 uppehålla professorns i Nordiska 

språk vid Uppsala Universitet balva föreläsningsskyldighet; förestod professuren 

i Nordiska språk i Uppsala under två månader vårterminen 1913; förordnades den 

4 juni 1914 att uppehålla professuren i Nordiska språk vid Göteborgs Högskola 

frän den 1 september 1914 till dess platsen blivit besatt med ordinarie innehavare; 

var fakultctstipendiat vid Uppsala Universitet från 1 juni 1906 t. o. m. 31 

niaj 1913 och höll som sådan offentliga föreläsningar; uppbar uuder tiden från 

I juni 1913 till 31 augusti 1914 ett särskilt anslag som docent i Nordiska språk 

med skyldighet att hålla visst antal föreläsningar; 

tillerkändes halva årsräntan av Konong Oscar ll:s jubclfestdonation för 

år 1906; 

uppfördes av det större akademiska konsistoriet i X^ppsala på tredje för¬ 

slagsrummet till den år 1905 lediga professuren i Svenska språket vid Uppsala 

Universitet och av det större akademiska konsistoriet i Lund på andra förslags¬ 

rummet till det nyinrättade professorsämbetet i Nordiska språk den 3 december 

utsågs den 25 september 1914 av Göteborgs Högskolas Styrelse till ordi¬ 

narie innehavare av professuren i nordiska språks en utnämning som stadfästes 

av Kungl. M2j:t den 14 oktober 1914: 

har i vetenskapligt syfte företagit följande teser: i Uppland under sommar¬ 

månaderna 1896, 1898 och 189g för dialektstudicr och i november 1905 för ort- 
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namnsforsknmgar: i Norge för dialektstudier som 4 novemberstipendiat under 6 

månader 1902 och 1903; i Dalane för språkundersökningar under 2 månader 

1903 som innehavare av Sederbolms större inrikes resestipendium; i Danmark 

och Tyskland för studier i germansk filologt under 8 månader 1907, 1908 och 1909 

som Riksstatens rescstipendiat; i Medelpad och Ångermanland för ortnamnsforsk* 

ningar t juli—augusti 1906; i Hälsingland för dialektstudier i juni 1912; 

har författat och utgivit av trycket följande veiensiapliga skri/ier: Skiss 

Ofvernysvensk kvantiieistäveckling (i Språk och Stil 1901)» — Sia/velse/örlångning 

ock vokalkvaliUl. Undersökningar i nordisk ljudhistoria. 1. Uppsala 1902 (— ut- 

kom samtidigt som gr adu ala vhand ling under titeln: Sta/velseförlångning och vo¬ 

kalkvalitet i östsvenska dialekter). •— Sntårre bidrag 1-3 (i Språk och Stil 1902). 

— Kritiskt bidrag till läran om nysvenska riksspråket (t Nordiska studier tillegnadc 

Adolf Noreen 1904). — Metatesen rl > Ir (i Språk och Stil X904, med 'Tillagg* i 

Språk och Stil 1906). — PreUritum af gråta, låta (sonare) och utvecklingen af sam¬ 

nordiskt é (i Språk och Stil 1905). — Om Sjuhundra, skjura m. fl, (i Språk och Stil 

1905). — Sveamålen och de svenska dialekternas indelning, Uppsala 1905. — Sverige, 

Spfog (artikel i Salmonsens Konversationslexikon for Norden. 1905). — Om e- 

och A-ljuden i uppländskan (i Språk och Stil 1906). — Uppländskan som skri/tspräk 

(i 'Uppland* utgiven av K. Human. V*et. Samf., bd II. 1907). — Giöta kiämpa-wisa 

(i Språk och Stil i9o8)« — En swensk orde-shötsel af Samuel ColumbtiS, utgiven med 

anmärkningar och ordlista. Uppsala 1908. — Then swånska Argus, hh i—3. Stock¬ 

holm 1910—1913. utgiven för Svenska Vitterhetssamfundet (i samarbete med 

Martin Lamm). — De korta vokalerna i och y i svenskan. Undersökningar i nor¬ 

disk ljudhistoria. 1910 (i Uppsala Universitets årsskrift 1909). — Några anteck¬ 

ningar till texten ock ordförklaringarna i pl^alda skri/ter af G. Stiernhielmp utgivna 

av Fredr. Tamm (i Språk och Stil 1910). — Uttalet af stj (i Språk och Stil 1911). 

— Ett bidrag till läran om de reduplicerade preierita (i Arkiv för nordisk filologi 

27. 1911). •—• Studier i svensk formlära (i Språk och Stil 1911). — Om brytningen 

(Västnordiska studier I. i Skrifter utg. av K. Human. Vet. Samf. 1912). — 

märkningar ti/l svensk spräkkistoria (i Språk och Stil 1912). — Om användningen av 

slutartikeln i de ösinordiska medeltidsordspräken (i Xenia Lideoiana 1912). — En 

nordisk ock våstgermansk slutljudsregel (Västnordiska studier II. i Skrifter utg. af 

K. Human. Vet. Samf. 1913)* — Når och Närke (i Nordiska Ortnamn, hyllnings- 

skrift tillägnad Ad. Noreen 19x4}. — Olavus Petris Samlade Skrifter, bd I. Upp¬ 

sala 1914 (utgiven på uppdrag av Sveriges kristliga studentrörelse förlag). — 

Tvä svenska växtnamn (i Svenska Studier tillägnade Gustaf Cederschiöld 1914). 

— Erieus Sekroderus Upsaliensis* Dictionarium Quadrilingue, utgivet med inled¬ 

ning och register (under tr>'ckning). 

Professor Hesselman kommer att lördagen den 14 november 

kl. 2 e. m. tillträda sitt ämbete med en offentlig föreläsning i 

Högskolans aula över ämnet: Hur vi skola läsa vår klassiska 

litteratur. 
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VI OTTO SYLWAX 

En vördsam inbjudan att bevista professor Hesselmans inträ- 

desföreläsning riktas härmed å styrelsens och lärarerådets vägnar 

till Kanslern för Rikets Universitet, förutvarande Statsrådet och 

Ministern för utrikesårendena, Riddaren och Kommendören av 

Kungl. Maj:ts orden m. m., Filosofie Doktorn Herr Grefve AXEL 

FREDRIK CLMSSON WACHTMEISTER, Biskopen över Gö¬ 

teborgs Stift, Kommendören med stora korset av Kungl. Nordstjärne- 

orden, Teologie och Filosofie Doktorn EDVARD HERMAN RODHE, 

före detta Ordföranden i Högskolans Examenskommission, förut¬ 

varande Professorn, En av de Aderton i Svenska Akademien, Kom¬ 

mendören med stora korset av Kungl. Nordstjdrneorden m. m., Teolo¬ 

gie och Filosofie Doktorn ESAIAS TEGNÉR, förutvarande Leda¬ 

moten av Högskolans Styrelse, Kommendören av Kungl. Vasaorden 

2 kl.. Riddaren av Kungl. Nordstjärneorden. Grosshandlaren IVAR 

\VMRN, Högskolans förutvarande Lärare, dess nuvarande Lärare 

och Ämbetsmän samt den studerande ungdomen. 

Desslikes riktas härmed en vördsam inbjudan till de korpora- 

tioner, som äro med Högskolan förbundna genom rätten att utse 
ledamöter i dess styrelse: Stadsfullmäktige i Göteborg, Kungl. 

Vetenskaps- och Vitterhetssamhället, Göteborgs Musci Styrelse samt 

Rektorer och Lärare vid Göteborgs Högre Allmänna Läroverk och 

dessutom till cn och var, som med intresse följer arbetet vid Göte¬ 

borgs Högskola. 

För dem, som erhållit inträdesbiljetter, öp])nas dörrarna kl. 

1,30. At allmänheten lämnas tillträde i den man utrymmet med¬ 

giver. 

Göteborg den 7 november 1914. 

Of/o Sylroan. 
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1. Skema och rytm, takt och ordfot. 

Den modernaste forskningen inom metriken har riktat in 

sig på ting, de där förut knappast ansetts gripbara för forskaren, 

och det är högst märkliga resultat Sievers, Rutz och deras efter¬ 

följare åstadkommit eller ställt i utsikt, särskilt i fråga om den 

s. k. språkmelodien. Men även den, som icke har förutsättningar 

för att arbeta på detta område, skall finna en mängd uppgifter 

att syssla med. Framför allt synes det mig vara av vikt att vi 
icke längre nöja oss med att fastslå takt och skema, utan taga 

fatt på den konkreta, den individuella värsen och undersöka dess 

karaktär.' Vi böra, med andra ord, sträva efter att göra 

metriken till rytmik. Det är några strödda ansatser åt detta håll 

jag här skall framlägga, i det jag förutskickar ett par allmänna 

anmärkningar, vilka ingalunda göra anspråk på nyhet, men som 

det dock torde vara lämpligt påminna om. 

I sin lärobok begynner Beckman* kapitlet om värsartema med 
satsen: »Allteftersom de i en värs ingående taktema äro fallande 

eller stigande, får naturligtvis hela värsen fallande eller stigande 

rytm.» Så vidt jag kan erinra mig, var under den diskussion, som 

fördes om boken, denna sats icke föremål för något angrepp*, 

och därav får man sluta, att den då ännu icke hos oss blivit all¬ 

varligt betvivlad. Nu torde den icke längre bliva godtagen. Jam- 

ber och anapester giva ett stigande taktskema. trokéer ocli 

^ Såsom exempel (om ock ej i allo mönster!) på dylika undersökningar kan 

jag hänvisa på E. Zxtelmann Der Rbytmus des fiinffussigen J ambus ur N. Jahr- 

biicher f. d. kla&^. Altertum XIX (1907) och L. Huttich Der fiinff. Jambus in 

den Dramen Goethes Betträge neu. Literaturgesch. X. F. IV 1913K 

* Grunddragen af den svenska versläran. 2 uppl. s. 79: liknande uttalande 

förut s. 6 och 42. 

* Lampa hade dock i sin anmälan av 1 upplagan i Pedagogisk Tidskrift 189S 

varit inne på frågan. 
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4 OTTO SYLW AN 

daktyler ett fallande, mer kunna vi icke säga, så länge vi stanna 

vid den abstrakta regeln. Vilja vi bestämma den konkreta ryt¬ 

men, så måste vi hålla oss till det särskilda fallet, till den indi¬ 

viduella värsen, och då böra vi närmast undersöka ordfoten. Man 

kan antaga att i en dikt med enhetligt skema ordfoten, i stort sett, 

står i överensstämmelse med den valda taktarten, att således t. 

ex. ett jambiskt skema också i allmänhet har övervägande stigande 

rytm, men någon säkerhet därför finnes icke. 

Att här försöka en ingående framställning av detta spörs¬ 

mål kan icke vara lämpligt; jag hänvisar till kapitlet om Wort- 

fusse und Versfusse i Minors Neuhochdeutsche Metrik^ och nöjer 

mig med att därav citera ett par satser. 

»Ich glaube zunächst, dass iiber den steigenden oder fallen- 

den Charakter der konkreten Verse die Wortfusse d. h. der Sinnes- 

zusammenhang entscheidet. Dass die Worte: wcnn der mut j in 

der hrust | seine spannkraft iibt steigenden Rhythmus haben, er- 

giebt sich bloss aus dem grösseren oder kleineren Abstand zwischen 

den einzelnen Redeteilen, also aus ihrer näheren oder entfemteren 

Zusammengehörigkeit.... Vom metrischen Standpunkt aus ist 

ein jambischer Vers ein Vers, in dem die jambischen Wortfusse, 

ein trochäisclier ein Vers, in dem die trochäischen Wortfiisse iiber- 
w i e g e n_ Unsere trochäischen Verse haben meistens fallen- 

den Rhythmus, weil die trochäischen Wortfiisse in ihnen imnier 

iiberwiegen, aber unsere Jamben sind sehr oft blosse Trochäen, 

mit oder auch ohne Auftakt.» 
Trokéen lämpar sig väl att belysa förhållandet. HosLevertin, 

den kanske mest utpräglade »troké-skald » vi äga, kunna vi slå upp 

nästan var som hälst och finna en dikt, där takt och ordfot 

stämma överens. Jag tar på måfå första strofen i Maria Magdalena' 

Kvällsblidt blåna bärgen, 

bortom pelarhallen 

sjunges sakta smeksam sång. 

Släckt är purpurfärgen, 
första skuggan fallen 

efter djupröd solnedgång. 

‘ 2 Aufl. s. 154 ff. — Efter Miuor RlsniiKO, Den svenska versens teoris. 

1 — Jfr Br.CKMANN a. a. s. 71 och Juäpuksmn i Översikt i)Ver Vi<icnskabernes 

Sctskahs rcrhaudlinKer i9<.>o s. 5i<# ff. 
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STUDIER I SVENSK. VARS 5 

Med ett undantag bildar här varje ord (i de sammansatta 

varje led) en troké. Låtom oss nu i stället taga en strof ur »Frit¬ 

jofs lycka»: 

Dock äntlig, trött av vägens möda, 

du sjunker ned ifrån din höjd, 
och kvällen drar det rosenröda 

sparlakanet för gudars fröjd. 

Om kärlek viska jordens floder o. s. v. 

Att rytmen här, trots det jambiska skemat, är trokeisk torde vara 

ganska tydligt, och det framgår bl. a. därav att »upptakterna» 

med ringa möda låta avlägsna sig: 

Äntlig, trött av vägens möda, 

sjunker du ifrån din höjd, 

kvällen drar det rosenröda 

täckelset för gudars fröjd. 

Kärlek viska jordens floder o. s. v. 

Operationen kan genomföras på flera ställen i denna dikt, 

t. ex. i adertonde till tjugonde stroferna.^ Mindre smidig än jam- 

ben har den trokeiska rytmen över huvud en mera buren, vare 

sig allvarlig, högtidlig, vemodig, sorgsen eller innerlig stämning. 

Och dock behöva vi ej söka sjmnerligen länge, förrän vi träffa på 

många dikter, de där hava trokeiskt skema, men tolka helt andra 
stämningar, till exempel hos Franzén {Selmasångema), hos Rune¬ 

berg (Fieandt), hos Snoilsky (Abdallah) m. fl. Den förstnämdes 

Sång över Creutz har sålunda flerestädes en festlig, livlig ton, 

och Heiberg kallar trokén »den hurtige». Hemligheten ligger gi¬ 

vetvis däruti, att en dipodisk (eller t. o. m. tripodisk) anordning 

blivit mer eller mindre vidsträckt genomförd; i synnerhet de tal¬ 

rika stigande dipodiema (s’s s”s) hos Franzén giva hans värs dess 
karaktär. 

Vända vi oss till värs med trestaviga eller blandade takter, 

blir förhållandet mer komplicerat och sjmes mig ingalunda så lätt 

^ Jlr Brix, Guderaes Tungemål s. 33» 41» 107. — Redan J. L. Heibeko 

har varit inne på detta; se hans Prosaiske Skrifter 111: 424: såsom äkta trokéer 

vill Heiberg räkna blott sadana, som för att använda vur terminologi inledns med 

stigande dipodi. 
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6 OTTO SYI.WAN 

att utreda, som Minor antager.* Vi få också alltid räkna med 

att även inom samma, till takten likformiga dikt rytmen kan växla, 

ja, att t. o. m. inom samma värs en omkastning kan äga rum. 

Å andra sidan kan, därest en bestämd, kraftigt utformad rytmisk 

typ förhärskar i en dikt, vi bliva tvingade att genomföra den även 

i värser, där materialet icke i och för sig är anpassat efter den¬ 

samma. 

Man tillägger ibland ett visst värsmått, ett viss skema en 

bestämd karaktär. Hexametern t. ex. med sina traditioner och 

sin rymlighet har onekligen i viss mån en sådan, men inom denna 

kunna betydande skiljaktigheter göra sig gällande. Tänk blott 

på Adlerbeths, Runebergs, Stagnelius, Strindbergs olika behand¬ 

ling av denna värs! Det är försiktigare att i detta hänseende tala 

om en viss rytmisk typs karaktär. 

En klar åtskillnad mellan termerna skema och rytm, takt 

och ordfot skall visa sig vara nyttig på flera punkter av vår metrik. 

Sålunda finner jag i Beckmans lärobok åtskilliga satser dem jag 

skulle vilja giva en efter min mening lyckligare formulering. Då 

det där s. 3 heter: »Att föredraga värs endast efter rytmens krav 

med åsidosättande av språkkänslans kallas, att skandera», skulle 

jag i stället vilja säga: »efter taktskemats krav med åsidosättande 
av övriga.»* Och åt bestämmandet av Men periodiska tryckfördel- 

iiingens betydelse’ skulle jag önska giva följande lydelse: »Den 
stavelse, som skall utgöra höjning, bör vara eller kunna göras 

’ Man torde ocksé kunna tala om amfibrakisk rytm: det mest utpräglade 

exempel darpA, jag kan erinra mig» är Teugströms Sällskapsvisa, vars första strof 

kan uppdelas i ordfötter pä följande satt: 

Mer lycklig än Kresus» de Lydiers kung. 

Jag sorglös ' vid bägaren ^ sitter 

(x^b sjunger och skämtar. | som vore jag i ung, 

och dricker sä länge jag gitter. 

Och ledsen j vid allt det pedantiska gräl 

I höglärda hjärnor regerar. 

De tomma i begreppen om sällhet , och väl 

I hälen • jag realiserar. 

Som vi ser härskar ordfoton ss' s. hiknande rytm delvis i Vikingabalken 

och i Frödings »Jonte och Brunte. • • - Jfr Minor a. a. s. 152. 

* Man kan tänka sig cn »ordfots-skandering •, genom vilken man till en viss 

grad kan fä fram r}'tmen. Sc exemplet fran Tegnér längre fram! 
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7 STUDIER I SVENSK VÄRS 

Språkligt starkare än närmast kringstående stavelser, som tillhöra 

sänkningarna.» (De kursiverade orden äro inskjutna av mig.) 

Efter en sådan bestämning hade Beckman säkerligen icke fastnat i de 

teoretiska betänkligheter, som föranlett honom att förklara värsen: 

Du, som av skönhet öch behagen, 

innebära en »mildare» inkongruens eller • vara »r>’tniiskt ofull¬ 

komlig» (s. 24 och 49). Av samma ursprung härflyter måhända 

också ytterst påståendet (s. 22 och 51), att »inkongruens är na¬ 

turligtvis att betrakta som ett fel.» 

Vad Risbergs »Den svenska versens teori» beträffar, miss¬ 

tänker jag att hela framställningen under rubriken 'Taktstreck' 

(s. 83 ff.), vilken som bekant går ut på att man bör begynna 

takträkningen med första starka taktdel och betrakta eventuellt 

föregående sänkning som upptakt, åtminstone till en del leder 

sitt upphov ifrån en uppfattning, som icke eller icke tillräckligt 

tar hänsyn till skillnaden mellan takt och ordfot. 

Måhända bör jag icke undandraga mig att giva en bestäm¬ 

ning av vad jag förstår med ordfot, och utgående från Beckmans 

definition (s. 71) formulerar jag då min på följande sätt: med ord¬ 

fot förstås sammanfattningen av en stark höjning och de närstå¬ 

ende ord eller stavelser, som prosodiskt och syntaktiskt sluta sig 

till densamma; änklare kanske: det knippe stavelser, som lyda 

under samma aksent. J ag väntar mig den anmärkningen, att denna 

definition är skäligen obestämd. Antalet starka höjningar i 

en värs är ingalunda alltid givet, utan beror på det tempo den 

läsande använder, varav följer, att ordföttemas antal och beskaf¬ 

fenhet kommer att växla^, och att de kunna sammanfalla med 

värsleden.* Men för närvarande åtminstone vidhåller jag att denna 

olägenhet icke är synnerligen svår. Låtom oss taga en bekant 

Tegnersk strof och uppdela den i ordfötter; 

Jag stöd på stranden under kungaborgen, 
4 ¥4 

när d^ens oro äntlig somnad var, 

och öde I voro gatorna och torgen, 

och pa kung Gustafs stocl sken månen klår. 

^ HETTICH a. a. s. 174 ger exempel ph huru olika nugra tyska metriker läsa 

första strofen av Goetbes Zueignung. 

2 Risberg a. a. s. ioi. 
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8 OTTO SYLWAN 

Där låg ett uttr>’ck ' i de milda dragen, 

som när det åskat | i en fredlig dål, 

och hjälten var där. | men jämväl behagen, 

en segerkrans, , men som bland blommor tågen, 

en blick ' till häh^ten öm ! till hälv^ten näktergal. 

Mången vill kanske sträcka uppdelningen till flera led, eu 

möjlighet, som jag antytt genom utsatta bi-aksenter. Huru 

härmed än må förhålla sig, klart blir i alla fall, att vi få att 

göra med en-, två- och tretaktiga ordfötter, med monodier, dipo¬ 

dier och tripodier, vilkas förhållande till varandra bilda grund¬ 

valen för r>'tmens växlingar.' 

Ännu en sak. Skemat är abstrakt, men ingalunda en blott 

abstraktion, det uppställer en fordran på värsen, som vi, fast omed¬ 

vetet, försöka tillfredsställa. Sålunda uppstår en strid mellan 

skema och rytm, mellan takt och ordfot, en strid, som ingalunda 

är av ondo, ty först därigenom kominer det spänning och liv i 

värsen.* Man har också uppställt den regeln att ordfot och takt 

icke böra sammanfalla, en regel, som har sin giltighet, men icke 

är mera absolut än andra estetiska föreskrifter. Ty, såsom en tysk 

författare säger, det är med dem som med spindelvävame: små 

flugor bli hängande, stora br>'ta sig igenom. Också sågo vi huru 

t. ex. lyevertin — med ypperlig värkan — kan grunda sin rytm just 

på ett sådant sammanfallande, och vi erinra oss Runebergs: 

I eld, i blod, i frost, i svält. 

Distinktionen mellan skema och rytm har sin betydelse för 

uppfattningen av den fria värsen, sa .som helt nyss blivit utfört 

av J. Oötlind (Språk och Stil 1914). Sålänge vi hava någon fÖr- 

' Beckmans åsikt (5. 74), att Klen clipodiska rytmen icke spelar uågon myc¬ 

ket väsimllii' roll i var värsifikalion ar betingad av hans förutsättning, att en 

dipodisk uppdtdning skall tagas lued i räkningen endast dä den är konsekvent ge¬ 

nomförd genom hela dikten. Dänned avföres en enligt min mening mycket frukt¬ 

bar synpunkt. 

*Jfr Minor a. a. s. 154—1O4 passim; det heter där bl. a.; Dieser Antago- 

nisiuxis isl nichl zu venm-iden, somlern vielmelir zu wiinschcn» Jfr Buckmax 

s 71 f- 
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STUDIER I SVENSK VÄRS 9 

nimmelse av skema, så länge kunna vi också tala om värs; när 

denna fullständigt försvinner, hava vi kommit över till den poe¬ 

tiska (eller r>’tmiska) prosan. En sådan bestämning torde hava 

sitt gagn i teoretiskt hänseende, även ora den i en del fall kan 

vara kinkig att praktiskt genomföra. Till den nämnda uppsatsen 

skulle jag vilja tillägga att värkligt betydande skalder oftast torde 

hava haft ett ganska fast skema; så t. ex. Heine i Nordseebilder. 

Då jag för något år sedan underkastade Vilhelm Ekelunds dikter 

en — visserligen rätt flyktig — granskning i formellt hänseende, 

tyckte jag mig också märka, att denne vår främste odlare av den 

fria värsen i sin utveckling visar en tendens att närma sig till fastare 

skema.^ 

' 1 förbigående anmärker jag att det rcsonnemang som Minor (a. a. s. 331) 

bar om »fria rytmer» synes mig ganska dunkelt. 
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II. Trokéer. 

Under 1700-talet användes trokeiska värsnuitt hos oss nästan 

blott i visor (ofta hos Dalin) och andra sångstycken, såsom operor¬ 

nas lyriska partier (körer och arior). Till heders kom trokén först 

med Franzén; det var väsentligen i dess tecken han förnyade den 

svenska rytmen. Uti det i Svenska Nationallitteraturen intagna 

urvalet av hans dikter före 1800 äro sju (av nio) trokei.ska. \’äl 

försökte sig Franzén på allehanda andra värsmått. antika, klop- 

stockska m. fl., men detta förblev mer eller mindre lyckade expe¬ 

riment.^ Då Franzén var sig själv, i de dikter, som skapade hans 

rykte, och som blevo hans beståndande insats, i Människans an¬ 

lete och Sången Över Creutz främst begagnade han trokén: 

Redan hann sin purpurslöja 

ö\er cederskogen höja 

tidens sjätte dag. 

Ckildbcvingad, över bäcken 

fjäriln flÖg till rosenhäcken, 

kysste dess behag. 

En ingående metrisk analys av denna dikt skulle icke minst 

fästa sig vid huru Franzén utnyttjar motsatsen emellan de kor¬ 

tare, tretaktiga värserna och de fyrtaktiga. Jag lämnar detta 

nu åsido för att söka den eller de egenskaper, som utmärka hans 

trokéer över huvud, som skänka dem den lätta och livliga rj’tm, 

den bevingade gratie, som är deras särmärke. Närmast är man 

kanske böjd att fiista sig vid de öveivägande stigande ordföttema, 

gentemot vilka de fallande värka nästan blott som pikanta av¬ 

brott; särskilt i den tredje strofen kommer delta fram; 

^ Ofta mer upplysande än en allmän statistik synes det mig att se till, vilka 

värsmått som använts av en skald i hans mest ursprungliga dikter. 
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Men den högsta skönhet feltes 

I naturen: kronan feltes 

än i skapelsen; 

Till dess människan ur gruset 

Hov sitt anlete i ljuset, 

Hov upp ögonen.* 

Men därjämte har man att uppmärksamma såsom en viktig 

omständighet, att de starka höjningarna äro relativt få, i flertalet 

av värserna blott två, varav då följer att ordfoten oftast är dipo- 

disk, — men visserligen i fri, icke skematisk anordning. 

vSkall man nämna någon förebild, ligger väl Matthisson när¬ 

mast till hands; man läse t. ex. dennes av Franzén efterbildade 

Klysium:® 

Hain! der von der Götter Frieden, 

Wie von Tau die Rose, träuft, 

Wo die Frucht der Hesperiden 

Zwischen Silberbliiten reift; 

Den ein rosenfarbner Äther 

Ewig unbewölkt umfleusst. 

Der den Klageton verschmähter, 

Zärtlichkeit verstummen heisst. 

Jämväl Schiller använde ofta trokén; så i flera Laura-oden 

och ballader, i An die Freude och i de stora programdiktema Die 

Götter Griechenlands och Das Ideal und das Deben. I dessa sist- 

nämda finna vi förebilderna till Tegnérs meter i yngre dagar. 

Atterbom, som prövade så många värsmått*, använde också 

trokéer, såväl i yngre dar som längre fram; både bland Blommorna 

och bland de i Lycksalighetens ö inlagda sångerna finnas ett fler¬ 

tal hithörande. Uppmärksamhet förtjänar särskilt, synes mig, 

den tretakting, som förekommer dels i Näktergalens sang, dels i 

Stjämekören i dramats slut: 

' I förbigående må det hänvisas på ordfots-paralelUsmen i denna strof, en 

sak, som otvivelaktigt har sin betydelse fur intrycket. 

^Deutsche Saiional-LiUcratHy Bd 13.5 : II : 200* - 1 Malthissons Skolie ib. 

s. zii har man uppslag och anslag till Franzéns flryckcsvisor. 

*Jfr. RUBEN (1:S0N Bkrg: Sprttk yuA Stil X. 
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12 OTTO SYLWAN 

Skiljer stoftet hjärtan? 

Stoftet, skuggors hem? 

Kärleken och smärtan 

Räcka bortom dem. O. s. v. 

Atterbom, som så gärna lät sin flödande värs svälla ut i 

stora strofer, har här inskränkt sig till en liten fyrrading. Kon¬ 

centrationen i förening med det av innehållets art påbjudna lång¬ 

samma tempot ger dessa dikter en prägel av stilla, djup innerlig¬ 

het. Skemat fins redan i Kellgrens Vårvisa (Vinterns välde lyk- 

tar), men där är stämningen helt olika, varför rytmens upphov 

snarare är att återföra till Matthisson^ eller Fouqué. — Något 

liknande är Den nye Blondel, som bekant en efterbildning av 

Goethes Der neue Amadis.* 

För ingen svensk skald torde trokén haft den betydelse som 

för Runeberg. Redan i dikterna från ungdomsåren förekomna 

talrika prov på densamma, fyrtaktig, femtaktig och jämväl i stro¬ 

fer med växlande taktantal (t. ex. Lärkan med tre och fem tak¬ 

ter). Egendomlig är den sextaktiga, använd katalektisk i Liv 

och död, akatalektisk (samman med en daktylisk rad) i Det ädlas 

seger, vars första® strof lyder: 

För det ädla, bröder, skall min lyra stämmas, 

Hur det ädla segrar, fast dess framsteg hämmas, 

Hur det trotsar önskan, hur det kuvar makter, 

Läre du världen, min heliga sång! 

Varje halvvärs företer sålunda i början en stigande rörelse, 

som hämmas genom de starkt betonade höjningarna i de två se¬ 

nare takterna, vilkas intryck förstärkes av att ordfot och takt 

sammanfalla. Den rytmiska typen här och i diktens ojämförligt 

flesta värser kan därföre uttryckas på följande sätt: 

' Die Kindheit, a. a. s. ji8. 

- Värsraåttet har sodan flera gAiiger anväuts x dikter av mycket skiftande 

innebörd av Runeberg (Idyll och Epigram), Snoilsky (Abdallah. Klabautemian VI), 

Bdi\th (Vid Tån g a hallar), Levertin: Fröding, som annars föga använt trokén, har 

påfallande ofta den tretaktiga: Vinternatt. Infruset. Stank och flikar m. fl. 

^ Egentligen halvstrof, då varje strof par sammanhålles av ett gemensamt 

rim; uppdelningen beror rimligt\ns på antikt inflytande. 
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STUDIER I SVEN*SK VÄRS 13 

eller beskrivas så, att varje halvvärs består av en stigande dipodi 
+ en enstaka troké.^ - 

Följa vi Runebergs vidare utveckling i metriskt hänseende, 
finna vi att han under förra delen av sitt mogna författarskap, 
d. V. s. från Idyll och Epigram fram till Fjalar och Nadeschda 
knappast använt mer än tvänne slag av värs, nämligen hexame¬ 
tern — för de större episka dikterna — och trokéer — för de smärre 
episka och de lyriska. Grav'en i Perrho, Zigenaren, Molnets bro¬ 
der, Jenny. Legenderna äro alla skrivna på orimmad femtaktig 
troké: av Idyll och Epigrams sextiotvå stycken äro femtiofyra 
likaledes trokeiska (tre- till femtaktiga). 

Den yttre orsaken till detta förhärskande är givetWs att 
söka i de av Runeberg Översatta serbiska folksångerna och i Ka- 
levala. Nära till hands ligger också att erinra om Franzéns exem¬ 
pel, men däi^nd måste man betona att de Runebergska trokéerna 
hava en helt annan karaktär än de Franzénska. 

I sin studie över »Ordställningen hos Runeberg» har prof. 
Gustafsson ägnat uppmärksamhet åt värsen i de smärre episka 
dikterna* och yttrar därom: »Icke sällan synes den rytmiska 
omväxlingen av svagare och starkare värsfötter eller takter.... 
hava varit en medveten eller omedveten orsak till omställning 
av orden. Ifrågavarande rytm, såvidt den röjer sig däri att, så¬ 
som oftast är fallet, första takten är logiskt svagare betonad än 
de andra, synes ha sin grund i de obetonade artiklar, propositio¬ 
ner och konjunktioner som ofta börja satsen i svenskan. Denna 
rytm är därför långt ifrån främmande för prosan och ligger sa- 
lunda i det naturliga språksinnet. » — 

Det påpekade förhållandet är också ingalunda något för 
Runeberg karakteristiskt; vi hava sett exempel på det hos Fran¬ 
zén, och ett vidsträckt bruk av den stigande dipodien skulle sna¬ 
rare kunna vara något för denne utmärkande. Det är emellertid 
såsom i de anförda orden påpekas en allmän företeelse, och vilja 
vi komma åt något för den Runebergska trokéen egendomligt få 
vi söka vidare. 

^ Professor GtTSTAFSSOX» som i »in uppsats »Otu Runebergs verskonst • 

(i Sv. Litt.'Sällskapets i Finland Forhandinn^tn och 0) behandlat denna 

dikt. säger, att »dessa [halv^jvärser synas i själva verket vara anapest iska dipodier», 

vilket väl syftar ät samma häll. 

*J. L. Runebergs hundraärsuiiime. Festskrift icjoj. 
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En metodiskt genomförd undersökning av de olika aksent- 

typemas relativa talrikhet i de ifrågavarande Runebergska dik¬ 

terna skulle givetvis skänka den bästa och säkraste grundval för 

slutsatser om skaldens avsikter, men då jag ej har tillfälle att 

uppgöra en sådan statistik, får jag nöja mig med ett par iaktta¬ 

gelser efter en mera flyktig genomgång. 

En synnerligen ofta förekommande typ är den, som möter 

i de första värserna av Graven i Perrho: 

Var är gråven som i Pérrhos vildmark 

snart ett sékel har förgäten grönskat. 

Den träffas icke sällan i två eller flere på varandra följande 

värser, t. ex.: 

(Så från solens uppgång till dess nedgång) 

utan niåt och utan vila framgick 

var och en vid sin bestämda fåra. 

Men då aftonskuggan höljde fältet, 

(fans en enda teg av åkern oplöjd.) 

Som vi finna är den {s'ss"ss’ss”ss"s) nära besläktad med den 

oss fran Det ädla bekanta. Runeberg har jämväl här tydli¬ 

gen strävat efter att avsluta värsen med två kraftiga höjningar, 

och detta kan förklara en del bland de av prof. Gustafsson 

framdragna omställningarna. Men icke alla. Jag anför några 

exempel på dessa och sätter inom parentes den 'naturliga' 

Ivdelsen; 

Midnatt låg ren över jorden utbredd. 

(Midnatt låg ren utbredd över jorden.) 

Slog hon i sin oväns skuldra kniven. 

(Slog hon kniven i sin oväns skuldra.) 
# ^ t 4 

Med sitt stridsrop träsk och stränder fyller. 
$ # 

(Med sitt stridsrop fyller träsk ocli stränder.) 

vSa vitt jag kan sc, har Runeberg med dessa omställningar 

avsett att framtvinga ett ökat antal starka höjningar (fyra i stäl- 
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STUDIER I SVENSK VARS 15 

let för tre) och sålunda giva värsen större tyngd, större efter¬ 

tryck.^ 

Runebergs förfarande var således rakt motsatt Franzéns, vil¬ 

ken tydligen eftersträvat ett relativt ringa antal höjningar. Verkan 

blir också — såsom avsett — helt olika. Vilken förbindelseled man 

än må draga upp mellan dessa båda finlänska skalder, ett blir 

dock ohjälpligt olika: tempot. Det fågelaktiga hos Franzén kon¬ 

trasterar mot det björnaktiga hos Runeberg — om liknelsen tilllåtes. 

Det var givetvis icke tyngden i och för sig Runeberg efter¬ 

strävade; i några stycken av hans Idyll och Epigram kan rytmen 

bliva livlig nog. Men tyngden var för honom det sätt, varpå 

kraften framträdde, och det var denna han främst ville giva uttryck. 

Runeberg förblev emellertid icke alltid fången i denna före¬ 

ställning. Hans hexameter befriar sig småningom från den säv¬ 

lighet, som den ärvt från antiköversättame, och blir allt smidi¬ 

gare. Och då Runeberg i Nadeschdas sista sånger åter upptog 

den akatalektiska trokéen, byggde han den avsevärt lättare än 

han gjort på 1830-talet^; lik\’äl finnas även där värser av typen: 

Till sin mors bekymmer somnat stilla. 

Sägnerna med sin vida hurtigare ton hava också raskare 

rytm. Trokéen är där i vardera samlingen använd blott i fyra 

stycken av sjutton.® 

Av yngre svenska skalder,^ har främst Levertin omhuldat 

trokéen och med tilltagande år alltmera. 

^ Att också andra skäl spelat m, förnekar jag icke. Så behovet att fram¬ 

häva ett visst ord; t. ex. i: 

skuffa förarn ned från kärran genast. 

Prof. Lundström har för mig p«ipekat, att i flera värscT verbet blivit satt 

sist. och antar att detta beror pä inverkan fran antiken. 

Att Runeberg avsäg en eftertr>*cklig. lång.satn lusning. synes intg framgå 

bl. a. av kommateringen i värsen: 

Mer än leva, fann jag. var att älska. 

* Jag dömer även här efter ett allmänt intryck 

^ Jag bortser då fräii den äldre Molnets broder. 

^ Jag förbigår här Snoilsky. som annars flitigt begagnat troken: av ('e i 

Samlade dikters andra band ingående dikterna ur salunda jämt tredjedelen av¬ 

fattad på hithörande värsmått. (Svenska bilder gör ett undantag: »lär förekom¬ 

ma sådana ganska sparsamt.) Xågon enhetbg rytmisk typ tonle knappast knnna 

tramlotas ur SnoDskys trokéer. 
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I hans tredje diktsamling hava 22 stycken bland 38 fallande 

takt, vilket är nog sä betydelsefullt; och i »Kung Salomo och 

Morolf» kunna vi se huru värsmåttet präglas av den alltmer 

stegrade molbtonen: i förra avdelningen stå sju jambiska stycken 

mot två trokeiska; i den senare är förhållandet omvändt, i det mot 

sex trokeiska står ett’jambiskt, varjämte en sång (i likhet med den 

inledande) har fallande blandad värs. Om skemat, såsom vi sett, 

ingalunda betyder allt, är det dock icke likgiltigt. Påfallande är 

den olika rytmen i Salomos och Morolfs repliker i Brödravakans 

tretakting; medan de senare i regeln ha blott en till två starka 

höjningar, ha de förra två till tre, vilket naturligtvis ger olika 

karaktär åt värsen. 

Ehuru Levertin aldrig dyrkade trokén så uteslutande som 

Runeberg under en period, torde dock den förre kunna gälla som 

mera typisk 'trokaiker' om ordet tillåtes. Hans rytm är mer mo¬ 

noton, men mjukare. Som Runeberg går i dur, så Eevertin i moll; 

man läse t. ex. följande strof {ur Salomo); 

Mot dess tunga brus för spröda 

ljuda alla sånger, tomma 

mot dess svarta hemlighet. 

Lågor, lampor, sluta glöda, 

Livets bilder, sluta blomma, 

endast tystnad tanken vet. 

»Sammanfallandet av ordfot och takt är lika utpräglat som 

hos Runeberg, men verkan blir lika skild som ursprunget. Rune¬ 

bergs tyngd härflyter av samlad, stundom trotsig kraft; Levertins 

däremot av vemodig resignation. Jag tror nu inte att man di¬ 

rekt metriskt kan analysera fram denna olika karaktär; den veka 

språkmelodien uti den Levertinska strofen är betingad av själva 

dess ’etos’ och utav alla de akustiska elementen i samvärkan. 

Dessa senare, de talrika 0-, u- och ö-ljuden och den här något på¬ 

trängande allitterationen, höra till de ting, som Runeberg umgicks 

mycket sobert med. 

* 

Bland de antika metra Tegnér berömde sig av att hava in¬ 

fört hos oss, var den 'trokaiska tetrametem’ uti Fritjofs frestelse: 

Våren kommer, fågeln kvittrar, skogen lövas, solen ler. 

Och de lö.sta floder dansa sjungande mot havet ner. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



STUDIER I SVENSK VARS *7 

Dessa två rader giva redan ett ypperligt exempel på de möj¬ 

ligheter, värsmåttet kan bjuda. Beckman säger (s. 71) om dem;»De 

båda värsema äro förträffliga såsom i själva rytmen målande å 

ena sidan det lugn, som vilar över ett soligt vårlandskap, å andra 

sidan rörelsen hos ’de lösta floder’.» — Denna karakteristik kan 

jag icke instämma i. Den första värsen är icke »lugn»; visserli¬ 

gen sammanfalla här ordfot och takt, men det raska tempo, in¬ 

nehållet fordrar av den föredragande, upphäver detta förhållandes 

vanliga verkan, tvingar till en kraftigt dipodisk uppläsning*, 

och framkallar sålunda ett 'staccato’, som synes mig ypperligt 

återge vårens oro. Den andra värsen däremot med sin friare 

ordfot och sin mjukare rytm kan snarare sägas skänka ett intryck 

av vårens soliga och leende tjusning. 

Tegnér åberopade gärna antika förebilder för sina metra-, 

men det är icke uteslutet, att modem trokévärs jämväl haft sin 

andel i värsmåttet. Tegnér höll på »den bestämda värscesuren »®, 

och överklivningama där äro i själva verket så måttfulla, att 

ingenting skulle hindra en uppdelning i åtta fyrtaktiga värser, 

varigenom man finge samma strof, som t. ex. i Schillers »An die 

Freude». — Atterbom, som närmast upptog värsmåttet i östans 

sång i Lycksalighetens ö {I: 88), har på några ställen fastare sani- 

manknutit de bägge värshalvoma; t. ex. 

Bäst jag nu bestyrde tvänne palmers bröllop med varann; 

Då, vad harm! sultanen rev sitt hår och på sitt anlet föll. 

Populärt blev detta värsmått först genom Runebergs Fän¬ 

rikens Marknadsminne, där halv\'ärsema jämväl äro bestämt skil¬ 

da. Dikten trycktes först i Fänrikarnas andra häfte (1860), men 

var färdig redan vid midsommaren 1851. Kanske kände Topelius 

den, då han året därpå skrev sin dikt över prins Gustaf, men 

han hade redan förut ett par gånger använt värsmåttet.^ 

^ Dipodierna äro fallande, men i Cnisells bekanta melodi stigande. 

* Sc bl. a. Tegnérs brev Samlade skrifter (Jubclfcstupplagan) \T: 471 o* h 

V: 480. För den trokdska tetra metern bar kanske Scblegcls lou spelat eu roU; 

jfr Minor a. a. s. 228. 

^Saml. skrifter V: 426. 

^Sc Samlade skrifter 1: (1838) och JI2 (1849). — Man kan ockxa tanka 

på ett inflytande från FreiUgraths pii sin tid ytterst omtyckta I.öwenritt (1K38). 

Gölcb, Hogik. Afsskr. XX. 2 
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(Även Malmström har det i sin samtida gravsång över samme 

furste). 

Men det var som sagt först efter 1860 den åttataktiga trokén 

påträffas i större antal. Strandberg har den i sin Runebergs-pa- 

värkade Sista förhöret, Snoilsky i Masaniellos tarantella (1864), 

Vågbrytaren {1874), Carolus Linngeus (1878) och Fylgja (1879). 

Wirsén använder den i sin hyllning till Runeberg på 70-årsdagen 

och sedan ett par gånger; t. ex. i Nepenthes. Som vi se kan värs- 

måttet tjäna bra olika stämningar. 

Viktor Rydberg bjuder ett par tidiga exempel (Mohikanens 

hämd 1857 och I klostercellen 1860), men har annars med förkär¬ 

lek upptagit metern först sedan han fått den inpräglad genom sin 

översättning av Poes Korpen 1876. Då följa Dexippos s. å., Kan¬ 

taten 1877, De badande barnen 1878 (akatalektisk!), Psyche 1880 

— 85 och Älvan till flickan 1881. 

Bland de dikter, i vilka Karlfeldt begagnat den åttatak¬ 

tiga trokéen (»Dina ögon äro eldar», Lotus och Ode till den höst¬ 

liga Neptunus) intages ett rum för sig av Från beväringsåren; 

dess första strof lyder; 

Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund, 

och med karlasteg jag drager ut ur barndomslekens lund. 

Jag får tåga med till heden 

i de raska kämpaleden, 

och mitt land har lovat kalla pa mig i sin faras stund. 

Dikten är ett komplicerat och intressant prov på Karlfeldts ut¬ 

omordentliga rytmiska konst. En analys har att utgå från att en 

bestämd marschtakt är äs5'ftad, med kraftig insats på tredje, sjun¬ 

de, älvte och femtonde stavelsen, och man kan dändd vara frestad 

erinra om Kiplings briljanta Mandalay i Barrack Room Ballads: 

By the old Moulmein Pagoda, lookin’ eastward to the sea. 

Om Karlfeldt känt till denna, vet jag ej; i alla händelser 

har han icke nöjt sig med den dipodiska uppdelning, som Kipling 

så lysande genomfört. Han är långt underfundigare; hans ordföt- 

ter äro omväxlande monopodiska, dipodiska och ej minst tripo- 

diska. Så se vi hurusom den traditionella cäsuren mellan de båda 

hah^*ärsema icke respekteras; just på detta ställe knyter Karl¬ 

feldt i första raden fast ihop de båda lederna med genitiven »kro- 
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nans bord ». Detta upprepas gång på gang, och särskilt i varje 

strofs första rad: 

Jag är mönstrad in i Amors här.... 

Jag är kallad in av sångens I gud.... 

Och sä står jag då i vapen rocken.. .. 

Uppdelningen blir således här i första strofen; 

Jag är mönstrad inför kronans bord och jag är funnen sund, 

d. V. s. dipodi -ftripodi -fmonopodi 

I andra strofen åter: 

Jag är mönstrad in i .\mors här, den käcka här, som gar, 

d. V. s. tripodi-fdipodi-fdipodi-i-monopodi. 

.V andra sidan betonas den traditionella rytmen med sina di¬ 

podier särskilt därigenom, att varje strofs tredje lång\’ärs uppde¬ 

lats i två sinsemellan rimmande halvvärser. Resultatet av det hela 

blir således en oupphörlig strid mellan skema och rytm, som gör 

ett synnerligen pikant intryck.^ 

Den åttataktiga trokéen är också grundvalen för Jone havs¬ 

färd; strofen är där mera komj)licerad, men rytmen enklare, mer 

rent dipodisk.* 

Ossian-Nilsson ger i Satan och Under stjärnbanérel exem¬ 

pel på strofer av samma värs med fallande dipodisk rytm. 

I detta sammanhang är det befogat att erinra om en janibisk 

marschrytm med fallande dipodi, jänn äl begagna<l av Kipling bl. 

a. i »Tommy». 

I went into a public-’ouse to get a pint o’ beer, 

The publican 'e up an’ sce, ’\vc serve no redeoats here’. 

\'ärsniattet har dock även inhemska anor; det är oss välbe- 

* Läsningen kan givetvis .ske på rätt olika sått. med starkare betonande av 

vare sig skemats dipodiska innrschnidtn eilcr <lc av språket ixh mentngen fram¬ 

hävda ordföttema. Salunilu kan här oeksa tåukas: 

Jag är mönstrad in i Amors hår 

* I varje strof är övergången till Si*narc avdelningen markerad genom en 

värs med annan rytm. På ett ställe har cn tlipodi fatt en eiistavig takt: 

och små dal masar håtiga 
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kant från Sven Duva.^ Det har på senare tid upptagits såväl av 

Karlfeldt som av Ossian-Nilsson. Hos den senare finna vi det i 

Revolt och, uppdelat med löpande rim, i Sousa och i Riddargos- 

sama.® 

^ Också i Torpflickan, — ett exempel på huru olika ståmumgar samma ske- 

ma kan tjäna. Visserligen finns en liten och ej betydelselös skiliiad» i det att 

Sven Duva har ensamt manliga rim. Torpflickan Sven kvinliga. Den senare for' 

men träffas redan hos Atterbom i Lycksalighetens I; 264 (1854). Den förra har 

bl. a. Snoilsky i Jultankar i Rom. 

^ Samme skalds Ungdomsmarsch har en ogen rytm, som emellertid kan 

förklaras av att den ar skriven till melodien »Tågom fram, tågom fram för vårt 

fädernesland. • 
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III. Dipodi och päon. 

Bland de frågor, som vidrördes under diskussionen kring N. 

Beckmans värslära, var även den huru man rätteligen borde be¬ 

nämna de nyssberörda fyrstaviga takterna. Utan att eftersträva 

ett bestämt svar skall jag här diskutera några exempel. 

Vi taga första strofen i Friklings Härjarinnor: 

Den ena heter Elsa, den andra heter ('»reta, 

och allt för väl de veta 

sin segersälla makt över mig. 

De komma och försvinna som vilda små orkaner, 

de härja mig, de kuva mig som goter och alaner, 

de lägga mig platt öde med sitt krig. 

Om vi långsamt skandera dessa värser, så få vi — med bort¬ 

seende från den tredje och den sista — ett skema, som kan be¬ 

tecknas på följande sätt: 

s s' s s’ s s’ s (s) s s’ s s' s s’ s. 

d. V. s. en långvärs med inre katalex, som ingenting annat är än 

en Nibelungenvärs. En sådan skansion för\*rider intrycket; to¬ 

nen i dikten fordrar en snabb läsning, vid vilken de mindre starka 

höjningarna undertyckas och skemat blir: 

s s’ s s s s’ s s s’ s s s s’ s. 

med blott fyra höjningar. Att detta är det riktiga betygas för 

övrigt även därigenom, att dessa päoner eller dipodier ganska 

ofta motsvaras av anapäster t. ex. »gnabbar och retas», »tro¬ 

skyldiga stora» o. s. v. - Andra exempel giva »Där borde varit 

stjärnor » och Bärgslagstroll, i vilken som bekant med utmärkt vär¬ 

kan även tvåstaviga takter satts in på ett par ställen i värsslutcn. 

Värsniåttet kan definieras som en anapästisk-j)äonisk lång¬ 

värs med fyra höjningar, som delar sig i tva halvvärs, och som vid 
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22 OITO SVLWAX 

tyngre takt (med långsammare tempo) tenderar till att övergå i 

Nibelungenvärs. 

Karlfeldt med sin förkärlek för dipodier har redan i sin förs¬ 

ta diktsamling flera gånger använt denna eller liknande värs, t. 

ex. i Budskapet: 

Hej sköjannor som lunkar genom värdliusallén! 

Bra passar rytmen för marschtakt såsom i En vandrings¬ 

dag. I senare samlingar höra hit Göken, Ormvisa, Fem farliga F, 

lilias himmelfärd, Jungfru Maria, Den rike ynglingenI\'och kanske 

flera. 

En föregångare till Fröding i användning av fyrstavig takt 

var Sturzen-Becker med sin i flera hänseenden märkliga dikt »Till 

min son» (1865). Den begvTiner med fyrtaktiga anapäster (i förs¬ 

ta \'ärsen en päon); 

Det är sol över livet, likt en junidags färg 

över bygder och kornfält och skogar och bärg, 

likt en junidags gullglans på sprittande sjö, 

syrenenias klasar och liljornas snö. 

Men redan fran och med andra stn)fen insättas ^•ärsc^, som 

icke vilja lata inprässa sig i detta skema, i vilka päonema över¬ 

gå till två takter med var sin höjning t. ex. 

och det spélar genom lunden, — vad nyfödt liv däri! 

Efter hand komma sådana värscr oftare, anapästerna bli un¬ 

dantag, dipodierna regel, tempot langsammare, och vi föras ö\ er 

till en ny typ: 

Da det knakar i varje fogning av ^•ad stolt du har byggt, 

då det brister och faller i spillror vad du trodde så tryggt, 

da livets väldiga allvar med sitt: »ek theon anangkä » 

fattar dig i din skuldra och trycker dig i knä. ~ 

^'i ha kommit över rent av till ett nytt skema, nibelungenstro- 

fen. närmast sadan som Sturzen-Becker liirt känna den hos Chris¬ 

tian M inther, vilken ofta i den senare halvvärsen nöjde sig med 

blott Iva höjningar.' Men den ursprungliga typen gör sig dock 

giillande uti frinlelningen a^• de starkaste aksenterna. 

Eu övergång utav denna art iir naturligtvis intet fel, då den 

soin här endast är ett uttryck för vad dikten själv innebär, mot- 

* Denna bade ii;i|4ot tidigare (1^02) använts av Sliirzeu*Keokcr i Pötlor^adt /• 
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satsen mellan ungdomens soliga glädje och »livets väldiga allvar ». 

Förändringen uti rytmen har för skalden säkerligen kommit all¬ 

deles spontant, utan någon beräkning. 

Uti Viktor Rydbergs Klockorna möta vi ett liknande förhål¬ 

lande; där växla värser som: 

Det ståndar över tidshavets böljande svall. 

med andra av regulariserad, jambisk nibelungent>’p: 

Den tunga kläppen vilar — hon hänger tyst och stum. 

Men här besegrar aldrig den ena typen definitivt den andra; 

de omväxla — dock så att varje strofs slutrad (med två undan¬ 

tag) har nibelungentypen. 
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IV. »Adla skus:g:or, vGrdade fäder». 

Det har blivit övligt att uppdela värsartema i oblandade och 

blandade. En gruppering, som grundar sig på en vida mera vä¬ 

sentlig olikhet i karaktären, vinner man genom att flytta gränsen 

och sätta å ena sidan värser med enbart tvåstaviga takter, å den 

andra alla de övriga. I värkligheten kunna ju tvåstaviga takter 

kastas in när som hätst i en värs med daktyliskt eller anapästiskt 

skema. Det är de trestaviga taktema, som bestämma längden, och 

inom den få de tvåstaviga gott utrymme. Ojämnhet i rytmen vål¬ 

la de blott, därest den »töjning», som fordras, skulle möta svårig¬ 

het.* Exempel giv’a Tegnér i Vikingabalken och Viktor Rydberg 

i Drömliv. Blott den, som har sin uppmärksamhet inriktad på sa¬ 

ken, skall i det förstnämda stycket märka undantagen; i Ryd¬ 

bergs dikt åter skola kanske flere stanna vid första strofens slut, 

där exemplen hopa sig: 

Du mitt älskade barn. på din panna så ren 

är en dager, en underlig dager röjd: 

är det strålande stjärnors återsken? 

är det skimmer av bidande stunders fröjd? 

Men även här torde blott den näst sista raden väcka någon 

betänklighet med »stjärnors återsken», emedan »töjningen» blir 

besvärlig. 

Just på denna punkt, i fråga om den kvantitativa kongru¬ 

ensen, skilja sig de båda av mig uppställda grupperna. Jag tror 

' RisnnRG (a. a. s. 139) vill upprätthAlla skilcadcn mellan den trestaviga 

och den blandade taktcu» men medger dock att daktylerua [eller anapästema] 

bestämma tempot a ven i den senare. — Samhörigheten yppas även genom den 

omständigheten, att i trest avig takt lika väl som i blandad ingångssäokningen 

kan (örsviniia. vilket cj gur an i janibisk värs. säsom kan ses av Atterboms Rosen 

1811, I Risbergs terminologi (s. i6i) kallas detta, att upptakten är fri. 
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nämligen icke, att någon sådan eftersträvas i den tvåstaviga grup¬ 

pen, d. V. s. i jamber och trokéer. ^ Uti Tegnérs värs: 

Och de j lösta | floder dansa sjunganjde mot ! havet ner 

hava tidsvärdema beräknats för varje takt till 0,32 j 0,59 ] 0.59 j 0,59 j 
^.59 ! 0,32 j 0,59 [ 0,37, d. V. s., vissa takter hava föga mer än hälv- 

ten av den längd, som vissa andra. Att denna skillnad skulle vid 

en naturlig uppläsning i någon mån utjämnas genom anpassning, 

k an jag inte finna. Jag tror att över huvud strävan efter anpass¬ 

ning endast undantagsvis förekommer i värs med tvåstavigt takt- 

skema, nämligen där den rytmiska typen så fordrar, såsom fallet 

är t. ex. med Levertins ovan (s. 4) anförda trokeiska dikt. 

Det kan efter min mening icke vara tal om allmän fordran 

på kvantitativ kongruens i tvåstaviga takter;det regelbundna alter¬ 

nerandet av betonad och obetonad stavelse är i och för sig till¬ 

räckligt för att uppehålla känslan av takten, även om höjningarna 

äro av så olika styrka som i den Tegnérska värsen. 

Gå vi Över till värs med trestavig takt blir förhållandet ett 

annat; där blir den metriska längden av betydelse. Varje beto¬ 

nad stavelse skall här bära betydligt mera och måste därför vara 

kraftigt utpräglad. Därutav följer då också, att varje höjning i 

regeln blir centrum i en ordfot, eller med andra ord, att ordfötter- 

iias antal blir lika med takternas, medan det i tvåstavelse takt 

kan vara och oftast är avsevärdt mindre, sålunda i vårt exempel 

sex mot åtta: 

Och de lösta | floder | dansa i sjungande ] mot havet ' ner. 

Ej heller i värser med flerstaviga takter äro alla höjningar 

lika starka, en viss över- och underordning fömimmes nog även där, 

men icke av den art som i jambiska och trokeiska värser. 

Då skalderna under den gustavianska tiden började frigörasig 

från alexandrinema och den stränga jambiska rytmen över huvud, 

var det på tvänne håll de sökte stöd och uppslag för det nya, näm¬ 

ligen dels i den sjungna visan eller sången (kantaten och operan), 

dels i antik-efterbildningar; stundom flyta dessa bådu källor till¬ 

samman, såsom i Kellgrens berömda aria i Gustaf Wasa; 

^ BiiCKMAN som flera gaii^«:r (a. a. s 6, .^c>- \(i) vidrör detta förhallande, 

tyckes vara nagot tveksam. Jfr. Minor a. a. s. 55 och KisnKRo a. a. s. 

oO- 
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26 OTTO SYLWAN 

Ädla skuggor, vördade fäder, 

Sveriges hjältar och riddersmän; 

Om ännu dess sällhet er gläder, 

Given friheten liv igen! 

Skola edra helgade gravar 

Trampas av' tyraimer och slavar? 

Nej må träldomens blotta namn 

Kdra vreda vålnader väcka. 

Och er arm sig hämnande sträcka 

Ur den eviga nattens famn.* 

Det är två egenheter, sora framförallt skapa karaktären i 

»Adla skuggors» rj^tm, nämligen dels att metem är utan undantag 

fallande — så var mästadels förhållandet i gustavianemas försök 

med blandad värs —, dels att blott cntrestaving upptagits i varje 

värs, och denna såsom en av de mellersta taktema. Att sålunda 

de töjning underkastade tvåstaviga taktema äro vida övervä¬ 

gande till antalet, ger rytmen ett långsamt tempo och en avmätt 

karaktär. Tillsammans med den fallande metem åstadkommer 

detta en allvarlig, högtidlig ton och intrycket av samlad kraft. 

Hela hållningen får en viss likhet med den bundna blandade värsen 

i antikens till vårt språk överflyttade lyriska värsmått.* 

Denna Kellgrenska ly^tm torde hava föresvävat Geijer, da 

han i8i8 skrev sin Karl XII.s dikt: 

^ Blandad värs hade Kellgren användt redan i sin första operi Proscrpitia, 

dock icke i dess ursprungliga form» utan först vid omarbetningen, och jämväl i pro> 

logen till Zemire och Azor. GenomgAr man de opera- och ballett^texter som aro 

upptagna i »Kungl. Svenska Theatem» I—Ml (tr. 1778 ff)» finner man flerstädes 

ansatser till blandad värs uti arior och körer. Märklig är kanske särskilt Roth- 

mans översättning av Michelessis Orpheus (uppförd 1773), där det bland annat 

finns ett värsmått, som kommer Kellgrens ganska nära (Bd. 1: 119). 

* Möjligen bör man härvid räkna även med danskt inflytande. Ett liknande 

värsmätt (moddaktyli föista takten i varje värs) förekommer i Extra Poeten 1795: 

190 i en från danskan av J. Stenhanimai översatt visa; i en not heter det: »Man 

bör ej stötas av det i denna visa omväxlande bruk av d ak ty ler och spond éer. 

Bada kunna» utan svårighet» lika väl nyttjas i den välbekanta melodien.» — 

Samma melodi torde hava tjänat Hans J ärtas »Fyll våra glas och låt oss skratta » 

(avlr. av Malmström. Sv. \ntterhetens historia IV: 218, där ^fyllom* och 

»låtom* tydligen äro oriktiga). Tredje strofen i denna visa har, sAsom Itc. Sv. Ek 

för mig påpekat, tagit intryck av Kellgrens aria. I akt III scen 6 av Gustaf Wasa 

förekommer ott liknande värsmått» och slulkören har jämväl fallande meter, men 

med nästan rena daktyler, varför intrycket blir festligare och livligare. 
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Viken tidens flyktiga minnen 

Stundens fröjder, bleknen, försvinnen o. s. v.^ 

Som bekant sjunker dikten från sin storstilade början be¬ 

tydligt mot slutet; samtidigt slappas också den stränga rytmen 

genom upptagandet av flere daktyler.* 

Säkerligen utan sammanhang med Kellgren-Geijer — då det 

här gäller att uttiycka en helt annan stämning —, men på samma 

metriska grundval har Tegnér bygt den fyrradiga strofen i Bal- 

dersbålet, där fyr- och tretaktiga, fallande värsar omväxla. Jäm¬ 

väl här äro daktylema mycket sparsamma — somliga värser äro 

rent trokeiska —, och de undvikas konsekvent i sluttaktema. På 

ett par ställen förekommer upptakt. 

Hos yngre skalder träffas liknande värsmått oftare. Så 

har Topelius däri funnit uttryck för sin »långa längtan»(På Roines 

strand); den ymniga alliterationen bidrar att åstadkomma ett vekt 

intryck.® Besläktad är rytmen: »Under rönn och syren» med 

värser om blott tre takter, av vilka den första alltid är en daktyl; 

så att rörelsen liksom avtynar; 

Blommande sköna dalar, 

hem för mitt hjärtas ro! 

lummiga gröna salar, 

o. s. V. 

Det överraskar icke, att denna rytm funnit genklang sär¬ 

skilt hos Wirsén: Förkärlek (»Älskar jag vandra över Doftande 

äng av klöver»), »Frid vare Eder» och kanske flere. »Månestrålar» 

ger exempel på huru besläktad rytm genomförts i ett jambiskt 

skema: 

När stjämehären blänker 

på mörknande himmelsgruiid 

och månen silver stänker 

på susande fors och lund, 

' Huru återigen denna går igen i Gripenbergs »En graf har B i VO K påpekat 

(Sv. Studier s. 468). 

2 Ett större antal daktyler kan göra rytmen livligare, men också vekare 

såsom i KarUeldts »Längtan heter min arvedel». 

* Annan tydning bos Risiucro a. a. s. 136 efter den — mig obekanta — 

melodien. 
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vi darra de dunkla granar, 

vad är, som vårt hjärta anar, 

vad är, som förstulet manar 

i viskande skymningsstund? 

Lika naturligt förefaller det, att Levertin flere gånger an* 

vändt den fallande blandade värsen (vare sig med tre eller fyra 

takter) t. ex. i Modersspråket och Folket i Nifelhem. 

Bååth, som ju hälst rörde sig i blandad värs, sparade däre¬ 

mot den enbart fallande takten för vissa tillfällen, t. ex. vid 

aftonstämningar. I sin första diktsamling har Karlfeldt en Vår¬ 

bild alldeles i Bååths maner, där värsen har fem takter, den 

första daktyl, de övriga trokéer, — en sorts »svensk sapfisk» värs 

enligt Integer-vitae-melodien; stämning och rytm komma icke 

häller rätt överens. I »Fridolins Visor» träffas däremot den be¬ 

kanta, rytmiskt och klangmässigt lika raffinerat arbetade Vår¬ 

låten; 

('»öken på ängarna gal i sena natten, 

löken på sängarna blomstrar vit och röd. 

I'orsen kring stenarna sprutar mjölkvitt vatten, 

porsen och enarna skänka ut sitt mjöd. 

\’ad vårt land är vänt och ljust, 

hur dess hundra sjöar glänsa 

liksom ögon dem kärleken tjust! 

Här lia vi först fyra rader, där på två daktyler följa tre 

trokéer, och där således på sätt som förut anmärkts rörelsen i 

slutet återhålles. Efter denna blott beskrivande, i rytmen något 

ojänma eller splittrade första avdelning inträda två värser med 

rena trokéer, i början dipodiskt stigande, vilka värka som en plöts¬ 

lig befrielse — »vänt och ljust». Till avslutning så en sjunde värs 

med en troké och två daktyler, således en ny omkastning i rytmen, 

om vars berättigande man måhända kan vara tveksam. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



GÖTEBORGS HÖGSKOLAS ÅRSSKRIFT 1914 

Göteborgs Högskola 

ÅRSREDOQÖRELSE 

1913—1914 

AF 

LUDVIQ STAVENOW 
HOOÄKOLANS KRKTOR 

G0TB8ORO 
WAl.r) ZACHRI.SSON.S HOKTRYCKKR] A.-B. 

1914 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



INNEHÅLL: 

August Wijkancler f. 5 

Förnyad examensrätt för högskolan . 5 

Afgifna infordrade yttranden . 5 

Utseende af ledamot och suppleant i Styrelsen för handelshögskulekursenia.. 6 

Custaf Ekmans gAfva till cn o^eatiografisk institution <H*h en larareplats i 

i oceaoografi . 

öfriga gåfvor till högskolan . 7 

Högskolans ekonomi . 7 

Extra anslag . ^ 

Styrelsen . S 

Docenten Dr K. F. Sun<iéu utnämnd till professor vid högskolan. ä 

I.ärarerådet . 9 

\*al af rektor och prorektor samt kompletterings val af rektorsnämmlen .... 9 

Professor Stavenow kallad till professor vid Uppsala univerHilct . 9 

Professor Cederschiölds afsked metl pension . 9 

Åtgärder för tillsättning af den nyu professuren i filosofi och pc<iagogik 11 

Tjänstledigheter . 11 

Förordnanden . \2 

Entlediganden. 14 

Dr H. Pettersson förordnad till docent i oi'eanografi vid högskolan. 14 

Ky amanuens vid scminariebiblioteken i historia och statskunskap. 14 

Inbjudna främmande föreläsare; upplntelse af högskolans lokaler. i; 

Högskolan representerad vid vetenskapliga kongressc^r (H*h möton . 10 

Beslut angaende sommarkurser t<>i5   i'> 

Anslag ur Einnéfonden: auskultantstipeudior . 

Undervisningen . 17 

Af larame utgifna skrifter. 

Resor, förtroendeuppdrag o <1. ^2 

Årsskriften och serien af populärt votonskapliga föreläsningar . .^4 

Filologiska samfundet. Historiska föreningen cx'h (Itsigrafiska fiironingon t; 

Studerande och ausk ullan ter . V* 

Examina . .i 7 

Disputationsprof och doktorsutnänining . 

Stipendier till studerande . to 

Biblioteket . tO 

Högskolans fonder och tillgångar . 40 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



II Tnder det gångna läsåret har högskolan gjort en stor förlust, 

i det att vice ordföranden i dess styrelse professor August 

Wijkander den 29 oktober efter en tids svår sjukdom gick hädan. 

Professor Wijkanders namn är för alltid nära förbundet med hög¬ 

skolans historia, i det att han ända från dess begynnelse till sitt 

frånfälle egnat denna institution ett oaflåtligt gagnande arbete 

och det rikaste intresse. Redan högskolans tillkomst och dess 

första organisation egde rum under hans lifliga och verksamma 

biträde, och de äldsta styrelseprotokollen, som äro förda med 

hans hand, vittna mer än tydligt om hvilken central roll han spe¬ 

lade vid fastställandet af de grunder, efter hvilka högskolan sedan 

oaflåtligen verkat. Alltsedan begynnelsen af högskolans under¬ 

visningsverksamhet har han tillhört dess styrelse, från 1902 såsom 

dess vice ordförande. Det torde ej vara för mycket sagdt, att 

ingen utanför högskolans lärarekrets stående person med större 

insikt, intresse och personlig uppoffring af tid och arbetskraft 

egnat sig åt högskolans angelägenheter än professor Wijkander. 

Också skall högskolan städse minnas den sällsynt insiktsfulle, 

initiativrike, för allt mänskligt varmt intresserade mannen, som 

aldrig sparade sig själf, när det gällde att befordra ett syfte, som 

han ansåg vara allmängagneligt och ädelt. 

K. Maj:t har genom resolution af den 14 januari 1914 beviljat 

h<%skolan förlängd rätt att tills vidare intill den i februari 1918 

på samma villkor som förut anställa akademiska examina och 

disputationer. 

Styrelsen har den 2 juli 1913 till K. Maj:t afgifvit utlåtande 

angående Kap. 2 i förslag till tryckfrihetsordning. 

lyärarerådet har den 7 mars 1914 till kanslersämbetet afgif¬ 

vit yttrande om »Utlåtande och förslag angaende omorganisation 

af Kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningcn». 
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Sedan Handelskammaren i Göteborg genom skrifvelse af ii 

maj hos högskolans styrelse anhållit, att den behagade utse en 

ledamot och en suppleant af Styrelsen för konsul Johan E. Ek¬ 

mans gåfvofond för inrättandet af handelshögskolekurser har 

Styrelsen utsett till ledamot professor Nordenskjöld och till supp¬ 

leant professor Wadsiein (prot. 15 maj). 

Högskolan kan äfven detta läsår glädja sig åt. att hafva emot- 

tagit en gåfva, som möjliggör en för framtiden betydelsefull ut- 

\'idgning af dess verksamhet. 

Vid styrelsens sammanträde den 15 maj förklarade dess leda¬ 

mot dr Gustaf Ekman, att han, som varmt intresserade sig för 

den oceanografiska forskningen, ställde till styrelsens disposition 

nödiga medel för inrättandet vid högskolan af en oceanografisk 

institution och en stadig\'arande undervisning i ämnet oceano- 

grafi. För detta syfte ville han till högskolan öfverlämna ett be¬ 

lopp af 100,000 kr., hvaraf räntan för framtiden skulle användas 

dels till aflöning åt en lärare (docent) i ämnet, dels till grundan¬ 

det och underhållet af en oceanografisk institution. Därjämte 

erbjöd sig dr Ekman att bekosta det arvode, som för en dylik 

lärareplats’ upprättande redan under innevarande år blefve er¬ 

forderligt, och de omfattande ändringsarbeten i högskolebygg- 

nadens ^^ndsvåning, som vore nödvändiga för att bereda den 

nya oceanografiska institutionen och den förutvarande geogra¬ 

fiska institutionen lämpliga och sammanhängande lokaler där¬ 

städes, jämte dessa lokalers fullständiga möblering. 

Genom denna storartade donation har dr Ekman lagt ett 

nytt bevis till många föregående på det lefvande intresse, hvar- 

ined han omfattar högskolan och dess utveckling. Den nya lärare¬ 

befattning i ämnet oceanografi, som därmed inrättats vid hög¬ 

skolan, är den första i sitt slag vid svensk hcigskola. Det är icke 

en tillfällighet att denna akademiska lärarepost och den institution, 

som knytes vid densamma, kommit att inrättas i Göteborg, i det att 

detta samhälle varit en utgångspunkt och en medelpunkt för den 

unga oceanografiska forskningen icke minst genom den betydelsefulla 

andel, som dr Ekman själf tagit i denna vetenskapsgrens utveckling. 

Den utveckling at det naturvetenskapliga hållet, som högskolan 

härigenom far, sluter sig helt organiskt till den naturvetenskapliga 
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disciplin, som redan finnes därstädes upprättad. Ännu står hög¬ 

skolan \isserligen blott i begynnelsen af en natur\’etenskaplig 

fakultets danande, men den hälsar hvarje steg framåt på denna 

väg med glädje såsom ett riktande af dess \'etenskapliga lif och 

såsom förhoppningsfulla löften för framtiden. Icke minst där- 

före känner högskolan det såsom ett behof att på detta sätt offent¬ 

ligen betyga dr Ekman sin uppriktiga och lifligt kända tacksamhet. 

I likhet med ..föregående år har högskolan äfven under detta 

läsår fått emottaga af Ungdomsvän dels i september ett belopp af 

Kr. 1,000, att utdelas till premium och stipendier åt studerande 

på sätt som i föregående årsberättelse (s. ii) finnes omnämndt, 

dels i mars ett belopp af i.ooo Kr. att på samma sätt utdelas 

såsom stipendier. Såsom förut har högskolan af Herr James Car- 

negie emottagit Kr. 1,500 för att utdelas såsom stipendier åt stu¬ 

derande vid högskolan. 1'ör dessa välkomna gåfvor uttalas här¬ 

med högskolans och den studerande ungdomens uppriktiga tack. 

För utvecklingen af sina seminariebibliotek och den geogra¬ 

fiska institutionen har högskolan fått emottaga åtskilligt offent¬ 

ligt. företrädesvis statistiskt trj-ck samt på statens bekostnad 

eller med dess understöd utgifna aktpublikationer och andra 

skrifter. 

Högskolans ekonomi har under det gångna året 1915 varit 

ganska tillfredsställande. 

Öfverskottet å de af drätselkammaren förvaltade fonders 

afkastning utgjorde kr. 7,627; 35. hvilka tillagts den s. k. disposi- 

tionsfonden. Om dessa fonders ställning och placering vid slutet 

af år 1913 se i slutet af denna årsredogörelse. 

Utgifter och inkomster hafva för öfrigt väsentligen täckt 

hvarandra. Liksom föregående år har hcigskolan under år 1913 

af tvänne af styrelsens ledamöter emottagit ett belopp af 2,000 kr. 

hvardera för stärkande af dess budget. Utgifterua hafva under 

1913 utgjort Kr. 165.0S7: 65, inkomsterna Kr. i66,SiiS: 67, hvar- 

dan ett öfverskott kunnat läggas till den hos kassaför\-altaren och 

rektorsämbetet innestående behållningen å anslagskonto. Denna 

behållning, som vid slutet af 1912 up|)gick till Kr. 40.466: 68, be¬ 

löpte sig vid utgången af år 1913 till Kr. 42,197; 70. 
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I högskolans budget hafva under läsåret inga ändringar gjorts. 

Af extra anslag, som styrelsen beviljat att utgå ur besparings- 

fonden, må nämnas 500 kr. till historiska seminariet, 500 kr. till 

germanska seminariet, 600 kr. till klassiska seminariet, 300 kr. 

till romanska seminariet (prot. 18 oktober), 300 kr. till litteratur¬ 

historiska seminariet (prot. 15 maj) för inköp af nödig litteratur, 

hvarjämte smärre anslag gifvits till fyllnadsarx^oden åt professor 

Hellquist, docenterna Celandcr och Granström och dr Fuhrken 

för af dem gifna kurser samt till arvode för offentlig föreläsnings¬ 

kurs åt docenten Rodhc. 

Styrelsens sammansättning har under det gangna läsåret un¬ 

dergått den förändringen att i stället för professor August Wijkan- 

der, som med döden afgått, trädt vice häradshöfding Otto Mann- 

heimer, hvilken den 4 december af Stadsfullmäktige valdes till 

ledamot af högskolans styrelse för återstoden af år 1913 samt för 

tiden från och med ar 1914 intill utgången af år 1916. 

Till vice ordförande för 1914 har styrelsen valt borgmästaren 

dr Erik Trana och till kassaför\'altare för samma tid återvalt dr 

Gustaf Ekman, hvilket senare val af Stadsfullmäktige godkänts. 

Styrelsen har, sedan sista årsredogörelsen utgafs, haft fem 

sammanträden. 

Till innehafvare af Andrew Caniegies professur i engelska 

språket och litteraturen utsåg styrelsen den 2 juli 1913 docenten 

vid Uppsala universitet fil. Dr Karl Frithiof Sundén. Detta sty¬ 

relsens val blef af Kungl. Maj;t efter kanslers hörande den 15 

augusti s. å. fastställdt. Professor Sundén tillträdde sitt ämbete 

måndagen den 15 september med en offentlig föreläsning i hög¬ 

skolans aula öfver ämnet; »De engelska personnamnens Öden i 

niedelengelsk ocli nyengelsk tid». Till denna högtidlighet hade 

af högskolans rektor utfärdats en inbjudningsskrift, i hvilken 

äfven de uppgifter, som professor Sundén meddelat om sig själf, 

finnas intagna. Högskolan känner sig för\'issad om att med 

professor .Sundén liafva förvärfvat en erfaren undersdsare och 

en framstående vctenska])sman, som med framgang och till myc¬ 

ken lieder för högskolan skall företräda det viktiga läroämne, 

som är anförtrodt i hans vard. 
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I lärarerådet hafva för öfrigt under läsåret intill vårterminens 

utgång inga andra förändringar egt rum än de, som berott på 

tjänstledigheter och förordnanden. Lärarerådet har under det 

gångna läsåret haft 15 sammanträden. 

Till rektor efter undertecknad Stavenow, som med u^ångeu 

af maj frånträder denna befattning, har lärarerådet den 8 april 

för tiden från och med den i juni 1914 intill i september 1915 

utsett förutvarande prorektor professor OUo Sylwan och till pro¬ 

rektor professor Otto Nordenskjöld. 

Till medlem af rektorsnämnden för samma tid har lärarerå¬ 

det utsett professor Lindberg och till suppleanter professorerna 

Nordenskjöld och Lidén {prot. 30 maj). 

Den 14 januari innevarande år blef undertecknad Stavenow 

efter af humanistiska sektionen i Uppsala beslutad kallelse utan 

föregående ansökan af K. M;t utnämnd till professor i historia 

\nd Uppsala universitet. Detta embete tillträddes med en offent¬ 

lig föreläsning i universitetets aula den 14 mars. Genom af kansler 

medgifven tjänstledighet intill den sista innevarande maj blef 

det emellertid för undertecknad möjligt att intill vårterminens 

slut upprätthålla professuren i historia härstädes och att äfven 

till samma tid utöfva rektorsämbetet. Med slutet af maj månad 

upphör sålunda undertecknads tjänstgöring vid högskolan. 

På förslag af lärarerådet har styrelsen (prot. 15 maj) gifvit 

rektorsämbetet i uppdrag att omedelbart efter den i juni på van¬ 

ligt sätt kungöra professuren i historia till ansökan ledig. Till 

att upprätthålla det lediga professorsämbetet, intill dess det 

varder med ordinarie innehafvare besatt, har styrelsen den 15 

maj förordnat docenten vid Uppsala universitet fil. dr Helge Alm- 

quist, hvilket förordnande stadfästs af kansler den 18 maj. 

Sedan professorn i nordiska sprak vid högskolan Gustaf Cc- 

dersckiöld hos styrelsen anhållit, att han. som den 25 nästkom¬ 

mande juni fyller 65 år, måtte erhalla afsked med pension, har 

styrelsen (prot. 15 maj) beslutit att bevilja honom afsked från 

hans professorsämbete med utgången af instundande augusti 

månad och att tilldela honom i enlighet med förut gjorda och af 

stadsfullmäktige stadfästa bestämmelser (se hiregående årsredo- 
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görelse sid. 9 o. f.) för hans återstående lifstid en årlig pension af 
5,250 kr., att utgå från och med den i nästkommande september. 

Professor Cederschiöld, som 1893 kallades till professor i 
nordiska språk ^’id högskolan och med höstterminen följande år 
tillträdde sin befattning, kan se tillbaka på en synnerligen gag¬ 
nande och betydelsefull lärareverksamhet, som sträcker sig öfver 
större delen af högskolans hittills tillryggalagda bana. Såsom 
representant för ett viktigt läroämne har han därunder genom 
sitt eget lefvande intresse för det nationella språkets och den na¬ 
tionella kulturens lif förmått att kring sig samla ett efter högsko¬ 
lans förhållanden betydligt antal lärjungar, åt hvilka han med¬ 
delat icke blott kunskaper i sitt ämne utan äfven en varm kärlek 
till modersmålets och de närbesläktade nord-germanska språkens 
studium. På samma gång har han själf genom ett omfattande 
och högt skattadt vetenskapligt författarskap på ett för högsko¬ 
lan symnerligen hedrande sätt häfdat dess anseende såsom ett 
säte för vetenskaplig forskning och produktion inom vårt land. Med 
mycken insikt och nit har han därjämte såsom medlem af hög¬ 
skolans lärareråd tagit del i behandlingen af dess angelägenheter 
och äfven därigenom på ett verksamt sätt befordrat högskolans 
framgång. Detta hans oaflåtliga plikttrogna arbete i undervis¬ 
ningens och det vetenskapliga arbetets tjänst har varit desto mer 
beundransvärdt, som en svår (>gonsjukdoni sedan flera år tillbaka 
lagt betydande hinder i vägen för hans verksamhet. Också stan¬ 
nar högskolan till professor Cederschiöld i den största tacksamhets- 
förpliktelse. Den tillönskar honom, då han nu står i begrepp att 
afsluta sin verksamhet vid densamma, på det varmaste, att han 
ma länge njuta det otiuni, hvaraf han gjort sig så väl förtjänt och 
som han dock säkerligen i enlighet med sin verksamma naturs 
kraf skall begagna till nya fruktbringande insatser i vetenskapens 
och den nationella odlingens tjänst. 

Till att uppehålla professuren i nordiska s])råk från och med 
början af nästkommande hösttermin, intill dess den varder med 
ordinarie innehafvare besatt, har styrelsen den 8 juni förordnat 
doi cnten vid Uppsala universitet fil. dr Ben^l Hesselman, ludlket 
förordnande stadfästs af kansler den 15 juni. 
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Sedan enligt styrelsens i juni 1913 fattade beslut, den nya 

ordinarie professuren i filosofi och pedagogik, om hvars inrättande 

närmast föregående årsberättelse förmäler, blifv'it anslagen till 

ansökan ledig, hade \åd ansökningstidens utgång den i november 

anmält sig sex sökande, af hvilka samtliga utom en vid den af 

lärarerådet utsatta proftidens utgång, den 8 maj 1914. fullföljt 

sina ansökningar och inkommit med de handlingar, hvarmed de 

V’elat styrka sin kompetens till det sökta ämbetet. Fyra af de 

sökande hafva därjämte vid högskolan aflagt föreläsningsprof 

öfver af lärarerådet förelagda ämnen, tvänne dätjämte öfver själf- 

v’alda ämnen; en sökande hade på begäran af styrelsen befriats 

från skyldigheten att aflägga föreskrifvet föreläsningsprof. Att 

fungera såsom sakkunnige vid bedömandet af de sökandes veten¬ 

skapliga meriter och ordningen dem emellan har styrelsen på 

lärarerådets förslag anmodat professorerna A. Hä^erslröm i Upp- 
A 

sala, E. Liljeqvist och ..4. Herrlin i Lund samt Aljr. Lehmann i 

Köpenhamn, hvilka samtliga godhetsfullt åtagit sig förtroende¬ 

uppdraget. Högskolan har därför anledning att hoppas, att denna 

nya lärostol inom en ej alltför aflägsen framtid skall vara besatt 

med sin första ordinarie innehafvare. 

Till att upprätthålla den nya professuren, till dess den er¬ 

håller en ordinarie innehafvare, har styrelsen den 15 maj förordnat 

docenten vid Lunds universitet fil. dr Malte Jacobsson, hvilken 

förut vid högskolan under tvänne läsår skött undervisningen i 

praktisk filosofi och pedagogik. Detta förordnande vann den 18 

maj kanslers stadfästelse. 

Tjänstledighet har enligt styrelsens beviljande under lusaret 

åtnjutits af 

professor 17si>ig från 4 december till luistterminens slut och 

från II maj till vårterminens slut för fullgörande af uppdrag så¬ 

som censor vid studentexamina, 

professor Norström under luistteriniiien för \’etenskapligt ar- 

l>ete och under vårterminen pd grund af sjukdom. 

professor Wadstein från 4 december till höstterminens slut 

och från ii maj till vårterminens slut hir fullgörande af uppdrag 

såsom censor vid studentexamina. 
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professor Sylwan från 29 september till ii oktober för att 

be\nsta möte af tyska skolman och filologer i Marbuig och del¬ 

taga i konstvetenskaplig kongress i Berlin, 

professor Kjellén från vårterminens början till den 5 mars 

samt från 18 maj till vårterminens slut för fullgörande af riksdags- 

mannauppdrag inom riksdagens första kammare, 

professor Steffen från 1914 års början intill vårterminens slut 

för fiillgörande af riksdagsmannauppdrag inom riksdagens första 

kammare samt för att deltaga i den af K. Majit för de mindre 

bemedlade samhällsklassernas bostadsfråga tillsatta kommitténs 

arbeten. 

professor Nordenskföld från den 2 januari till den 22 januari 

för utländsk resa i vetenskapligt ändamål, 

professor Sundén från vårterminens början till den 12 februari 

på grund af sjukdom. 

Partiell tjänstledighet har åtnjutits af 

professor Stai'enou’ från ii mars till 23 maj med en efter un- 

der\’isningens behof i historia lämpad minskad föreläsningsskyl¬ 

dighet, 

professor Kjellén från 3 mars till iS maj med en till två tim¬ 

mars seniinarieunder\’isning hvarannan vecka minskad tjänst¬ 

göring, 

professor Lundström från vårterminens början till dess slut 

med en till tre timmars under\'isning i veckan minskad tjänst¬ 

göring. 

Dessutom har åt åtskilliga lärare af rektor beviljats tillfällig 

tjänstledighet på några dagar intill högst en vecka på grund af 

hvarjehanda anledningar. 

Törordnande har af styrelsen meddelats åt docenten Rom- 

dahl, att under läsaret uppehålla undervisningen i konsthistoria 

med konstteori (stadfäst af kansler 11 juni 1913), 

docenten vid Lunds universitet Fil. Dr Malte Jacobsson, att 

under läsåret uppehålla under\'isningen i praktisk filosofi och pe¬ 

dagogik (stadfäst af kansler 28 juni 1913). 

docenten Granström, att fran vårterminens början intill riks¬ 

dagens slut förestå professuren i statskunskap och statistik (stad¬ 

fäst af kansler 12 december 1913), 
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densamme, att från 5 mars intill riksdagens förnyade sam¬ 

manträde fortsätta den vmder\'isning i statskunskap, som han 

under terminens början inledt, 

densamme, att från 18 maj intill vårterminens slut förestå 

professuren i statskunskap och statistik (stadfäst af kansler z8 

maj 1914), 
docenten viå Lunds universitet Jur. Dr Fritz P. Hansson 

Broek att från 1914 års början till riksdagens slut förestå profes¬ 

suren i nationalekonomi och sociologi (stadfäst af kansler 12 decem¬ 

ber 1913), 

densamme, att från 5 mars till vårterminens slut förestå 

professuren i nationalekonomi och sociologi (stadfäst af kansler 

21 mars 1914), 
fil. Dr Birger Liljekrantz, Lund, att under höstterminen 

uppehålla professor Norströms undervisning (stadfäst af kansler 

II juni 1913), 

densamme, att från vårterminens början till påsk förestå 

professuren i filosofi (stadfäst af kansler 17 januari 1914), 

densamme, att från påsk till vårterminens slut förestå pro¬ 

fessuren i filosofi (stadfäst af kansler 9 april 1914), 

docenten Janzon, att under läsåret biträda vid undervisningen 

i latin, 

docenten Engström, att under vårterminen undervisa i latin 

en timme i veckan, 

rabbinen Dr Carl Koch att under höstterminen och vårter¬ 

minen såsom e. o. lärare biträda vid undervisningen i tyska. 

Dr George Ernest Fuhrkcn, att under höstterminen och vår¬ 

terminen såsom e. o. lärare biträda vid undervisningen i engelska, 

M. Julien Baral, Licencié és lettres, agrégé de ITniversité de 

France, att under läsåret snsom e. o. lärare biträda vid under¬ 

visningen i franska. 

På lärareradets uppdrag och under professor Lundströms lifver- 

inseende har docenten Engström under läsaret Icdt den f(>r real- 

studenter anordnade kursen i latin. 

På lärarerådets upj)drag har fru I-orshcrg-Dalhoji under no¬ 

vember hållit en kurs pa 12 timmar i danskt uttal. 
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Entledigande från innehafvande docentur i nordiska språk 

vid högskolan har af styrelsen meddelats åt Dr Gideon Dancll 

(styr. prot. 2 juli 1913)- Likaledes har styrelsen på begäran med¬ 

delat Bibliotekarien vid Göteborgs stadsbibliotek Dr Lars Pelcr 

Wählin entledigande från hans docentur i klassisk filologi (styr. 

prot. 18 okt.). Genom professor Elof Hellquists utnänming den 

20 maj till professor vid Lunds universitet, kommer även han 

att med läsårets utgång afgå från sin befattning såsom docent i 

nordiska språk vid högskolan. Till samtliga dessa lärare, som 

lämnat eller stå i begrepp att lämna högskolan, uttalas härmed 

ett varmt tack för den synnerligen värdefulla medverkan de under 

en lång följd af år — hvad bibliotekarien Wåhlin beträffar ända 

från högskolans begynnelse — gifvit henne i hennes under\'is- 

ningsverksamhet och hennes vetenskapliga arbete i öfrigt. 

Till docent i oceanografi vid högskolan har styrelsen på lärare- 

rådets förslag förordnat fil. licentiaten Hans Pettersson (styr. prot. 

15 maj). Förordnandet stadfästes af kansler den 26 maj. 
Docenten Pettersson är född den 36 augusti 1888 i Forsbälla socken. Bohus* 

län, aflade mogenhetsexamen i Stockholm 1906, inskrefs samma höst vid 

Stockholms Högskola, samt hösten 1907 vid Uppsala Universitet och aflade där¬ 

städes filosofie kandidatexamen 15 april i<>09 och filosofie licentiatexamen 23 ok* 

tober 1911. Därefter arbetade han under nära ett ar pä Sir William Ramsays 

laboratorium. Uaiversity College, London. Har alltsedan 1903 vid flera tillfällen 

biträd t de undersökningar, som utförts af Svenska Hydrografisk-Biologiska Kom¬ 

missionen. samt ufven deltagit i en kortare vetenskaplig färd med norske under- 

M)kningsängaren «MicbaeI »Sars». Är sedan I>öTjan af ar 1913 aiistäld som förste 

assistent vid sagda kommission. Disputerade för doktorsgraden vid Stockholms 

Högskola den 8 april 191^. förordnades till docent vid (•<>te1>orgs Högskola den 

13 ma] 1914 <K'h utnämndes till filosofie doktor den 39 maj 1914. 

Har af trycket utgifvit ^Contributions n la oonnaissance de dégagement 

de chaleur du radium» (K. V. A. Ark. f. Mat. Bd. 0, n:o iO. 1910), »Optische 

Differenztöne • (Phys. J<eilst*hrift ii, Joio), Zur Theorie der Molekularstösse (där- 

sammast. 14. 191.0. »Long perioflical variation.'!^ of the tide-generating force» (Comm. 

intem. p. Texpl. de la mer, Publ. dc Cire. N:o 03. 191.Or A new microbalance 

and its usc ((»öteli. K. Vet.- CK*h Vitterh. Samh. handl. I\* Följd. XVI, 1914, 

Gradualafhandling). I tryckfärdigt tillstånd föreligger ett manuskript: »Current 

observations in the Bornholm Cliannel aml nvar ihc Skuw *, 

Till amanuens vid seminariebiblioteken i historia och stats- 

kunskaj) har styrelsen utsett fil. stud. H. ('dvalli. På samma 
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gång har styrelsen uppdragit åt lärarerådet att för framtiden till¬ 

sätta dylika amanuensbefattningar och därom göra anmälan till 

styrelsens protokoll (prot. i8 oktober). 

På inbjudan af högskolans lärareråd och med medel ur S. 

A. Hedlunds föreläsningsfond höll professor Adolf Norcen fran 

Uppsala i slutet af september och början af oktober en serie af 

sex offentliga föreläsningar öfver *De ledande principerna för 

bildningen af svenska ortnamn i äldre och nyare tid.» Föreläs¬ 

ningarna, som höllos i högskolans aula, åhördes af en mycket in¬ 

tresserad och tacksam publik. Till föreläsaren uttalas härmed 

byskolans varma tack for detta synnerligen värdefulla tillfälliga 

medarbetarskap i dess under\'isning och offentliga föreläsnings- 

verksamhet. 

Likaledes på inbjudan af lärarerddet och med anslag ur samma 

fond höll e. o. professorn vid Helsingfors universitet Johan Jacob 

Tikkanen under senare delen af april månad en serie af fem offent¬ 

liga föreläsningar öfver »Madonnabilden under medeltiden » {i före¬ 

läsning), »Den medeltida konstens estetik» (3 föreläsningar) och 

»Donatello» (l föreläsning). Föreläsningarna, som höllos i hög¬ 

skolans aula och belystes med talrika ljusbilder, samlade en syn¬ 

nerligen intresserad publik. H<^skolan uttalar härmed till den 

ärade föreläsaren ett varmt tack för hans värdefulla insats i luig- 

skolans arbete. 

Högskolan har haft nöjet sä.som sin gäst emottaga comman- 

der E. Evans, som på inbjudan af högskolan i förening med geo¬ 

grafiska föreningen i dess aula den 10 oktober höll ett med tal¬ 

rika scioptikon- och biografbilder illustreradt föredrag öfver .Scotls 

expedition till sydpolen. Högskolan har därjämte haft nöjet 

ställa sin stora sal till förfogande ät professorn vid Karolinska In¬ 

stitutet Gustaf Santesson, som därstädes den zz november pa in¬ 

bjudan af kristliga studentföreningen höll ett föredrag om sedligt 

ansvar; åt geografiska föreningens gäst Dr 11'. Kaudern, .som där¬ 

städes den 29 november höll ett af ljusbilder belyst föredrag om 

Madagascar; åt professor T. lichrcus frän Berlin, som pä uppdrag 

af svensk-tyska föreningens tyska afdelning den 29 januari höll 

ett föredrag med ljusbilder om »Kunst und Technik»; ät herr 7‘. 

Gran från Kristiania, som den 19 februari pa initiati\’ af geogra- 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



l6 LUDVIG STAVENOW 

fiska föreningen höll ett af talrika ljusbilder belyst föredrag oni 

den engelska sydpolsexpeditionen; åt professor R. Sernander från 

Uppsala, som den 27 februari, på inbjudan af svenska naturskydds¬ 

föreningens lokalkommitté i Göteborg, föreläste om den svenska 

naturskyddssaken; åt geografiska föreningens gäst kapten J. P. 

Koch, som den 4 april skildrade sin färd Wärs Öfver Nord-Grön- 

land 1912—1913, ni. fl. 

Sin mindre sal har högskolan under läsåret vid behof ställt 

till förfogande åt geografiska föreningen och biologiska föreningen 

samt i augusti för de i undervisningss>’fte med offentliga medel 

anordnade geologisk-geografiska kurserna. 

Högskolan har därjämte upplåtit sin lokal åt Svenska Bok- 

tryckames kostnadskongress den 27—28 augusti; åt börssällska¬ 

pet, som i aulan den 27 april anordnade ett af scioptikonbilder 

belyst föredrag om Rumänien af rumäniska handelsattachén i 

Tyskland, C. Wachman-, åt Vestra Sveriges blåbandsförbitnd, som 

den 5 oktober i aulan högtidligen firade sin 20-årsfest: åt Vestra 

Sveriges afdelning af National (ioodtemplarförbundet, som den 4 

januari i aulan högtidlighöll sitt 25-års-niinne m. fl. 

Högskolan representerades vid Kongressen för estetik och 

allmän konsthistoria i Berlin 7—9 oktober af docenten Rotnäahl 

samt vid konstakademiens fest den 26 februari med anledning 

af hundraårsminnet af vSergels död af professor Sylwau. Högsko¬ 

lan har därjämte emottagit flera inbjudningar till vetenskapliga 

möton i utlandet, till hvilka den ej haft tillfälle att sända delegerad. 

härarerådet har beslutat, att under augusti månad år 1915 

för sa vidt inga oväntade hinder mellankomma, anordna sonnuar- 

kurscr vid Högskolan i likhet med hvad i()oS och 1911 där¬ 

städes förekommit. 

Af högskolans IJunciomi har lurareradot sasom resestipendier 

tilldelat professor I kr. 600 f<)r studieresa i Trankrike och 

Kngland, professor Xtmieiiskjöld Kr. 300 fö>r studieresa i norra 

Skandina^•ien. ]}n)fessor Liv^crcnmlz för studieresa i Italien Kr. 650. 

Itärjämte har lärareradet ur samma fonds räntemedel anvisat 

anslag af Kr. 200 till docenten Ronniohl f'ir bevistande af kon¬ 

gressen f(>r estetik och konsthistoria i Ucrlin. 
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S. k. Auskultantsiipefidier på 500 Kr. hvartdera hafva af 

lärarerådet tilldelats professorerna Stavenow och Lindberg, som 

voro i tur att uppbära desamma. 

I de den 31 oktober 1891 antagna bestämmelserna för auskul- 

tantstipendiet har lärarerådet gjort den ändring, att stipendiet 

skall användas till »studieresa * i stället för såsom det förut hette 

»utländsk resa», hvarjämte stipendiets innehafvare ålagts skyl¬ 

dighet att efter återkomsten till lärarerådet anmäla på hvilket 

sält stipendiet användts. 

Om den under läsåret meddelade undervisningen hafva lä- 

rame lämnat nedanstående uppgifter; 

JOHAN VISINO. 
Fil. Dr, Frofessiir i nyeurupeisk lingvistik (med undervisnings-skyldighet i roman- 

ska språk.) 

Franska: Tolkning af UostdUff, C yra no äe Hcr^^ctac, enskilda föreläsningar 2 t. i 

j veckan h. t. och v. t. till och ined 30 mars; därefter pA samma timmar 

enskilda föreläsningar öfver Den franska teatern från romantikens dagar,~ 

Praktiska öfningar i t. t veckan h. t. och v. t., bestående i skriftliga öfver* 

sättningar af i sida för hvarje gang dels ur Blanche, Hyrkuskens berät¬ 

telse (h. t.), dels ur Viktor Kydl>ergs Singoalla (v. t.)» hvilka, sedan de 

utförts såsom hemarl>ete af de studerande, korrigerats vanligen af hufvud- 

läraren oc*fa M. Barat gcineD.saint och sodan genomgåtts af den förre t dis 

kussion med öfversätiama. SemtnarUofningar öfver Fransk jonetik, 

hvarvid de studerande föredragit några paragrafer i Paul Passy. Petite 

phonétique comparée, hvilka diskuterats och kommenterats. Sålunda hafva 

genomgåtts den allmänna delen <Kh konsonantläraii (till och med paragraf 

220. De föredragande hafva varit Frkn Kosa Werner, stud. limilson. kand. 

Heme. stud. Cape (2 ggr), stud. Rergendahl. Prkn Creta Matell {z ggr), 

stud. Walldén, stu<l. lCrik.<son. Dessutom hafva höröfuiugar företagits 

med en under läsåret iuköpt \*iolets fonograf (franska, italienska, spanska 

plattor). 

Dessa kurser hafva varit afsedda iöt filosofisk åinhetstxaincn oth filosofie 

k and id a te X amen. 

PrOVenSftIska: Tolkning af ftonpum texter i Appels Chrestomathie under 

utväljande af sådana. S4>iii rcpre>c*ittcTa olika diktarter ovh olika författare; 

därjämte litteraturhistoriska och spnikliga förklaringar. Dessa enskilda 

föreläsningar, soin fortgått i l i \ctkan li. l. och v t., hafva \;.ril afsedda 

för filosofie licentiatexamen. 
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VITALIS NORSTRÖM, 
Fil. Dr, profeivsor i filosofi. 

Har under läsaret varit tjänstledig. 

Q. CEDERSCHIÖLD, 
Fil. Dt • professor i nordiska spräk. 

Svensk SpråklarAI AnmCirKntni^af tiU dcfi n\$vntsl<a sf^rijkUtraH (i t. i vcckaii); 

under läs;\ret ha fr;\gor oin ökatidc av språkets ordförråd behandlats. 

Nys ven sk litteratur: sc under Seminarieövntmir. 

Pornisländsk litteratur: iro .•Irr.N lyhyuiiuiii^hok t. i veckan under h. t.), 

2:0 Valda dikter av ThttrUj*»fu Ht^rnkl *ir. /^'i/ Skall^mrimssou. Uallfrtd ! 

radaskald, Sitihvat T/i«»iv/>.s.»n im jt (i 1 i veckan mulcr v. t k \:o Se under 

Sentinarieövniti};tir. 

SeminarleÖfninKSr t Dds <Hdi luivuds;)k1igcn H /rrat av uyart' upp<>at$€r c<7; av¬ 

handlingar i nordisk filologi (K*h lingvistik. <U*1s ventilenni: av avhandhuuar, 

författade av lärjungarna. <le]s till omväxling nied de nämnda uppgif¬ 

terna sprf4kl/t:t kianntentrrandc av /V;oi/r> (i t varannan vecka 

under liela lusareU. 

LUQVIO STAVENOW. 
l'il I>r, rr(d\'s.sor i historia mdi statskunskap (med unflervisningsskyldighel 

i historial 

Svensk historia: v/t*r p'‘htik /ran tuden I loij till 

Afh^lfs ili d r6 (etisk föreläsningar l i \<*ckan h l och v t ) Itrkniii- 

Itnc iti Vitidit appi:iflif nnandr Srmo> ln>l*Hfi tifv/ei i6ffo -uli J^tfodalrn 

(seuiinarieidiiingar 2 l livur«inuau vc« ka h l o< li \ t 

^‘öreliisning irna gafvo itile<liiingsvis en belr»iklelsi. n\ Sveriges utrikespoli¬ 

tiska ställning vid taisluf Adidfs tr<nitillträde ih Ii ki\ öiv<i‘sikl ;tl Sveriges yttre 

politik under aren IMI t. tlärpa en bredare >kildriug af den svenska utrikes¬ 

politikens historia under aren 1^*17 till under >i.imligl beakt.inde sa väl af den 

inre utveeklingeii som af luiropus allmänna hi^^t^ifia saiiuuu tid i Inf vu<lviklen 

f<nla<les till aren io.*| • <»ch f«»r1>ervdelM*rna till <Tn>laf Arlc»lfs tlvltagandc 

i del lysku kriget 

1 historiska semiiuiriet loredrogos lu li ili.skuli-radi--. fnlj.mde uppsatser, under 

li l.: T^••^t/••l|aH'l^V•l i fkt‘hrr dt ss t i:'.'tt k ji^il^pp (stud. lirik 

Abrahamsson). iUa tittk>>ivs*fn ttt a?*; oifil kand. J*'mi1 liolgcrb 

l iavaii Mia atltlus rvpu'st ut>di> u dx i itir a/;»/V; ^•‘•r]au aj inhcfshden 

(.du<l. Heurv ländMröm». tudak! nd nisda': (stud. 

]<u<h'lf I.uiidini; undtT v t >t:!!t ^t O{di t / .v.'/Ma/s7 .1 • rstii<l. P‘rik Hc‘rg<[uist', 

nuHnu »uk II '.'•tn-l a' .0 /<•// ti! kund. Karin Iläggströuil. 

1'fthtindtt nivllaif S:i»rjt''ult l''iini-tUi »^tud I\ai \*ingiUTi. yi 'Icl : /7^^^f>r4’ 

Utjtf ll^•7tO/ Cfinfti // .)-/ /: /( f^-tud. IluMa .\tlders><)iiP AV- 

diikti ‘V^ir.ivan^ r . / iv< }V<dt: iviu 1. Cla-'- 1* We^-Nbereb 
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EMIL LINDBERG, 
Fil. Dr, Professor i semitiska sprdk. 

licbrcisk grammatik i förening med explikation och graniiuatiseriDg; ensk. 

förel. 5 t. i veckan b. t. 

Hebreisk text: Genesis jämte repetition och komplettering af föregående ter¬ 

mins grammatiska kurs. ensk. förd. 5 t. i veckan v. t. < • 2. Or(ist>ruksb»tkert 

kk. IV, V och VI: 19, ensk. förel. i t. i veckan v. t. 

Arabisk text: valda stycken nr ,\fttfllt*rr- De/utfts tri. otrm. amh. ensk, 

Förel. 1 t. i veckan h. t. 

Syrisk text: Kk. 1^*111 ai Malt. evang., ensk. iörel. 1 t i veckan b. t 

Praktiska övningar i nyarabiska, ensk förd. 1 t. i veckan h. t. och v. 

t. undantagande.^ under tiden för nedannäinnda offentliga föreläsningar 

Offentliga föreläsningar: MysHdsmtn iMom Ishw, (> förel. under februari 

och mars. 

Föreläsningarna öfver hebreisk grammatik och Ccuesis hafva fortgått hufvud- 

sakligen enligt samiua plan som under föreg. läsår I'örel:a öfver or(isf>rJksb. 

hafva föregåtts af en inledning till denna, behandlande ^Icss aldcr, affattning. poe¬ 

tiska karaktär m. m. Naturligtvis har mycken vikt lagts vid fastställandet af 

texten, hvarvid sarskildt de grekiska, latinska (H'h syriska öfversättningarna här 

och hvar tagits till hjälp; ut det metriska har äfven ägnats vederbörlig uppmärk¬ 

samhet. — Vid de syriska föreläsningarna har t»l. a. i lexikaliskt nfsrende jäm¬ 

förelser gjorts särskildt med n.rabiskan i»ch hebreiskan. t'iukT de praktiska 

öfntngarna i nyarabiskan har helt naturligt jäinförels<* ined gamnuilarabiskun. dar 

så varit behövligt, förekommit. J>v h>r4 hafva behandlat 

inledningsvis mysticismens Ix^grepp i alhnänlul cH'h siirskildt i IsUiin; källor nch 

litteratur; frön till mysticism inom själfva det gamla Isktin: inflytelser utifrån 

\*idare: den islaniska mysticismens åskådning rrirandc begreppen om (*n<l. män¬ 

niskosjälen. det eskatologiska in. in.; .simma inystUiMiis religiösa <»ch etiska be- 

skaffcnlict. de.ss kontemplation, askes. ekslas, k1i»sUTv;iM*nile m m : slutligen 

tecknades ett par sofiska karaktärer. 

EVALD LIDÉN. 
Fil Dr, Professor, inncluifvare af Oscar II .n profi ssur i >pr.i k forskning 

iiicd sanskrit, 

Fornindisk och jämförande grammatik: V-i vn'^k tönijsn j t i \cskati 

under hela läsåret dels fortsattes och afslutadcs ilen v. t lui ; ]>.d«>rjadc f’l- 

versikten af den jämtv iM*nsvarande ddar al 

isynnerhet de kla»iHk:i »»ih gcnn.insk.i >i»r.iktiis grammatik. ilcK påbör¬ 

jades en liknande frain<1.illning af f/i 

Svensk ordhistoria: l’u en^k forvläMi J 1 i wckan undvr h t ocli 1 t i 

veckan under v, t. lnäiandladcs ett anlul sveiiNka ordbinuljers samband incd 

andra (företrädesvis genuanska'' <prak^ be^laktadt- ord. livarvi'1 siirddM upp¬ 

märksamhet eejnades al <»nlbildnimt brtv«b lM-ljr;; orh tc'»rballaiulvt uiel 

lan arford och lan<»rd 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



20 KUDMG STAVKNOW 

S^niinarieöfnlngar: Pä 2 sammanhängaude timmar bvarannan vecka uuder 

hela läsåret behandlades en del af NaUupisoden, Dessutom diskuterades upp¬ 

satser och referat om »De germanska geininatoma» af mag. Rolf Pippinn 

och »Om den got. gen. pl. pä -C» af stud. Hans Kristoferson. 

ELIS WADSTEIN, 

Fil. Dr. Professor i nyeuropeisk lingvistik (med undervi.«ningsskyldighet i german¬ 

ska sprtik). 

Nutida hd^yska: Tysk fotutik (föreläsningar 2 t. i veckan under h. t j 

Tysk joneiik och ortoepi (praktiska ö\miagar. delvis med användande av 

talraaskin» x t. varannan vecka under v. t.) 

Skriftlig översättning till tyska (praktiska övningar i t. varannan vecka 

under v. t.) 

Vtntilering av tcntamensuppsaiser (seminarieövningar 1 t. i veckan under 

större delen av h. t.) Följande uppsatser ventilerades; Hj. Kandfelt: Hinige 

von der neuhochdeutscheu Schriftspracbe abweiebende Eigentumlichkeiton 

der Sprache Oottfried Kellers, och J. West: Eigentiimlichkeiten in der 

Sprache Gustav Freytags. Dessutom hava följande av stud. författade och 

den nutida tyskan berörande uppsatser granskats av lär.: W. Alth<5n: 

Bemerkungen uber den Spracbgebrauch Tbeodor Storms. — (V. Friberg: 

Dialektiscbe Erscheinungen in Clara Viebigs »Kindern der Eifel». — K. 

Holméo: Mundartliches in Gerhart Hauptmanns. »Webem». — E. Olsson: 

Gustav Frenssen. uod die niederdeuiscbe Sprache. — H. Kalén: Mund art- 
% 

liches in Jeremias (?otthelfs Roman: • Vti der Knecht». — O. Eriksson: 

Einige von der ucuboi^hdcutscben S<'hrift$pracbe abweichende Eigentiim 

lichkeiten in der Sprache Otto Ludwigs. 

Aldrc nyhÖftyska: Grimmelshausens Simplizissimus (seminarieövningar 1 t. i 

veckan under början av h. t ]. 1 sammanhang med behandlingen av detta 

ämne bar följande uppsats av en lärjunge utarbetats och av lär. gran.skats; 

E. Tönivall: Ein Vcrsuch 7.ur Zusammenstellung der bisherigen Kcsultnte 

der Grimmelshausenforscbung. 

Medelhögtyska; Dikter av Wallhcr von iler föreläsningar (i l i vec¬ 

kan under hela läs;iret). 

Forntyska: Tolkning av ihlianil uti veckan under v. l.i 

Granskning av följ. avbaiidling av en .stud.: K. Kloo, Cber Bedeutuug 

und Gebrauch des llilfsverbuiiis onussen» ini .Altdculsilien. 

OTTO SYLWAN, 

Fil. Dr, Professor i estetik med litteratur kcuiMhistoria 

Allmän och svensk litteraturhistoria: propedeutisk 

iugätt analyser av representativa diktverk. utliin>ka 

i vecknn iinder hela hi^jiret. 

kurs, var: jämväl 

och svenska; t. 
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SeminftrltUvnillfflr: föredrag med diskussion av stud. Hj. Fredriksson över 

Runebergs inflytande på Silfverstolpe och Sätherberg samt av stud. B. 

Salvén över E. Plygare*Carléns roman Rosen på Tistelön. 

övfliOg^Ar i svensk värslära 2 t. i veckan under sept. — nov. på grundval av 

R. Beckmann Grunddragen av den svenska viirsläran. 

Offentllg^a fdreläsnlnsar: över >i840-talets student»; två i mars—april. 

RUDOLF KJELLÉN, 

Pil. Dr. Professor i statskunskap med statistik. 

Svensk stetskunskap: inledning HU Sveriges stalskunskap {rikt, tol)L,snmh'å\ie), 

ensk. förel. tim. i veckan h. t. 

Parlamentariska konflikter, sem.-övn. 2 tim. b varannan vecka h. t. samt 

V. t. 12 mars—14 maj. Registrering och analys af konstitutionsutskottets 

skiljedomar 1840—1012 (forts, frän h. t. ioir.se Arsredogörelse 1911—12 

s 2t]. 

Qeopolitik; Valda problem, eusk. förel. 1 tim. i veckan h. t. Ämnena voro: 

J ämvägar i storpolitikens tjänst. P an am akanalen. Fanamerikanismen. 

Storm akternas intressesfärer samt den nya kartan pä Balkanbalfön. 

OUSTAP P. STEPPEN* 

Dr Pfail., Professor i nationalekonomi och sociologi. 

Netlooalekonenil: Grunddragen av det ekonomiska samhdllslivets och den ekono¬ 

miska teoriens historia i Västeuropa frdn och med den senare medeltiden 

(enskilda föreläsningar 3 t. i veckan under b. t.) 

Sociolog^k Den materialistiska samkållsuppfattningen (sju offentliga föreläsningar 

under okt. och nov.) En överblick från Platon till Marx över teorien om 

de ekonomiska samhällsförhållandena såsom grundläggande för samhälls¬ 

ordningen över huvud. Även bar denna teoris sammanhang med den natur¬ 

vetenskapliga materialismen belysts. 

S«mlitarleSfolllffar: (2 t. varannan måndag). Parlamentariska och legislati- 

va urkunder ur handelspolitikens och socialpolitikens historia i det XIX år¬ 

hundradet ba gjorts till föremål för referater och diskussioner, som delvis 

fått tjäna att belysa även den nationalekonomiska teoriens utveckling. 

OTTO NORDENSKJÖLD, 

Fil. Dr, Professor i geografi (med handelsgeografi och etnografi) 

AllmSn gaog^rafl (2 t. i veckan under h. t. och 3 t. i veckan under v. t.) 

Under hösten påbörjades en serie föreläsningar öfver människans geografi, 

bvilken under v. t. (t t. i veckan) fortsattes med en ingående framställning 

af samfärdselns och samfärdselsmcdlens geografi. En annan föreläsnings¬ 

serie under v. t. har behandlat klimatoiogien och sedan denna afslutats 

några andra valda kapitel ur djur- och växtgeografi samt jordklotets fysik. 
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Sp€Cl€ll g^eografi (I t. i veckan tmder h. t.)- öfversiktlig framställniti^ af 

Skandinaviens geoKtafi. 

Övningar 1 kartkunskap (2 t. i veckan under h. t. oclt V. t.) ha fortgi\tt ef* 

ter sanuna plan som föregående år. Ofningama under höstterminen voro 

ägnade åt kartografiska studier af folkmängdens fördelning i svenska 

områden; under vårterminen bar kursen varit af suera elementär art. 

Den geografiska institutionen har under året som vanligt fått mottaga 

flera värdefulla gåfvor. Bland gifvame märkas Rikets allmänua kartverk» 

Hydrografiska Byrån» Meteorologiska Ccntralanstalten samt Sveriges Geo¬ 

logiska Undersökning. Stockholin. Norges Geogrnfiske Opmaaliug. Danmarks 

(»eologiske Undersogelse samt ticografiska föreningen i Köpenhamn, Geo¬ 

grafiska föreningen samt Sällskapet föi Tinlatids geografi i Hälsingfors, Tör- 

enta Staternas Geologiska undersökning m. fl. ('»enom bemedling af K. 

Vetenskapsakadeuiicns bibliotek har institutionen mottagit Intrrthtfii>nal 

ifl scieHfific liirrature, afd. (jcografi oi*h Metcwologi. i 10. 

VILHELM LUNDSTRÖM, 

Fil. Dr. Professor i klassiska språk (med undervisningsskyldighet i latin). 

Offentliga föreläsningar (tva timmar mider h. t. och i medeltal en timme 

i verkan imder v. t.) har /Vfia/io*' genomgåtl.s (x.*li förklarats, hvar- 

vi<I samtidigt en elementär framställning af den plaulinska prnsodteit och 

metriken gifvits. 

Seminarleöfningarne liafva under hösitenninen haft till uiulerlag valda 

carmina ff>inr<tf>hicf4 ur liag^^lröms samling och umler vårterminen Tn/»- 

Mtcllus Cttrmcn <ie cuUtt 

Prosemlnarleölnin^ar hafva nnder bugge terminerna hallits för inöfvande 

af textkritisk nieto<l inc<l valda texter, särskild t ur Tacitus' Agricola, som 

grundval 

OTTO LAGERCRANTZ, 

Fil- Dr. Professor i klassiska spruk (med undervisningsskyldighet i grekiska). 

Enskilda föreläsningar: Platons Phaidon wh därefter Markus evangelium 

^ t- i veckan h. t. oidi \ i. i veckan v. t. till p.i^^k); Sophocles Oedipus Kex 

i\ t. i veckan h. l>: v. WiJatno\vit/*Mic1lend(»rff Griechisches Lesehuch 

(valda ställen .i t- i verkan v. t } 

Offentliga föreläsningar: rckiska ]>ajiynisbref iraii ligypten 

ntngar j mars). 

(två föreläs- 

K. F. SUNDÉN. 

Fil. I>r. Prulc.ss^ar, iiinehatvare at Andrew Carnegies piolVssur i engelska språket 

»K*h litliTaluren. 

Allmän fonetik: (hrt r^ikt u/ (tf/ffiftfnm /••nfrihnr. fr)relä.siiingaT med 2 t. i 

veckan under sept oth okt maiiatler li. t. 
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Modern CI1gClskA« Modem engelsk {deskrifiiiv\ Ijudlära, enskilda föreläsningar 

med 2 t. i veckan under no v. och dec. li. t. samt under v. t. Byrotis Don 

Juan, proseminarieofiungar under h. t., 2 t. hvarannan vecka; därvid tvenne 

föredrag af seminarieledaren, nämligen dels ofver Byrons lif och diktning, 

dels öfver »Metriken i Byrons Don Juan't. Thomas Hughes, Tom Browns 

Schooldays, proseminarieofningar under v. 1.. z t. hvarannan vecka; därvid 

ett kort föredrag af seroinarielcdarcn öfver Thomas Hughes och hans lit¬ 

terära verksamhet 

Engelsk SprAkhiStoria: \yengrhk hisltfnsk IjudlUra (frän c. 1500 till våra 

dagar), enskilda föreläsningar med z t. i veckan under bade h. t. och v. t. 

ELIAS JANZON, 

Fil. Dr, Docent i klassisk filologi 

CicerOl Do orAtorO lib* 1 (forts. (H h slut frun förra läsåret) och |ib. II 

(balfva boken). Ensk. förel. 2 t. i veckan hela läsaret. 

EMIL RODHE 

Fil. Dr, bektor. Docent i modern franska. 

Offentliga föreläsningar: Kulturbtfder Itdn I-nmknke. I t. i veckull luuicr 

februari och mars. 

ELOF HELLQUIST, 

Kil. Dr. Professors n. h. o. v., I^ektor, l>o<.'ent i inudiska språk. 

Det svenska språkets historia: Propedeutisk knrs 2 t. j veckan. Vid 

hvarje föreläsning förhör o<'h efter föreläsningarnas shit examination. 

AXEL L. ROMDAHL, 

Fil. Dr, Intendent vid (töteborgs Museum. DoceiU i Konsthistoria. 

Rembrandt: Hnsk. föreläsningar 1 t. i veckan nuder oktober, november och de¬ 

cember, 

Nederländsk målarkonst under 14* och i500»talet* Finskildu föreläs¬ 

ningar 1 t. i veckan under januari, februari, mars, april, förra hälften af maj. 

Landskapsmålerlets historia: ITopedeutisk kurs 2 t. hvnramian vecka 

i oktober, noveinljer och decem1>er. 

Ornamentikens utveckling från och med renässansen* Prope« 

deutisk kurs 2 t. hvarannan vecka i januari, februari, mars. april. 

Seminarleöfningar: dt wkytka, mofunn^ lUet och de skriflHi^a 

källorna: 2 t. hvaraniian vecka under oktober, november, december. 

Den nyantika oikifekturen i ftolel/ori:: > t. hvaraniian vecka under 

januari, februari, mars. april. 

Under de första veckorna af höstterminen och «le sista veckorna av vår¬ 

terminen har undervisningen varit utbytt nn»t exkursioner 
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PETER OLOF QRÄNSTRÖM, 

Fil. Dr, Docent i statskunskap och statistik, under vårterminen 1914 förordnad 

att förestå professuren i statskunskap med statistik. 

Pörfattniofsbistoria: Det svenska samhällsskickets historia intill 180^ (ensk. 

föreiäsn. 4 t. i veckan under okt. och nov. 1913). 

StAtskunsk#p. Den moderna folkrepresentationen (ensk. föreiäsn. v. t. 3 t. i vec» 

kan). 

Statistik: Jämförande demografi (ensk. föreiäsn. v. t. i t. t veckan). 

S^mitiaricöfningar (v. t. 1 t. i veckan): Valda nppzift^f, från det statsrätts» 

liga. statistiska och geopolitiska området. 

HILDINQ CELANDBR, 

Fil. Dr. Lektor, Docent i nordiska språk. 

Forniilflndsk grammatik: enskilda föreläsningar 2 t:r i veckan under höst* 

terminen och vårterminen till i maj. 

EINAR ENGSTRÖM. 

Pil. Dr. Docent i latinska språket och litteraturen. 

Praktiska öfningar i latinsk grammatik i samband med öfversätt» 

ning af valda delar af Tömebladh, Latinska skriföfuingar x t. i veckan, 

h- t. och V. t. 

Komplattaringskursen i latin för raalstudanter 4 t. i veckan h. t. 

och V. t.: Ltljebladhs Latinska läsebok, Caesar de bello Galltco lib. 1—II. 

Tacitus Cermania. Ovidius Pyramus et Thisbe. Daedaius et Icarus, Orphei 

mors, Midas et Bacehus.. Phitemon et Baitcts, Narcissus. Quattuor aetates. 

Tömebtadhs grammatik, förkortade upplagan. 

MALTE JACOBSSON, 

Fil. Dr, Docent vid Lunds universitet, förordnad att uppehålla undervisningen 1 

praktisk filosofi och pedagogik. 

Praktisk filosofi: Filosofiens historia (ensk. förel. 3 t., t veckan h. t.); 

Etikens grundproblem (seminarier 2 t. varannan vecka h. t ): Naturens lag 

(offentliga föreläsningar 4 t. h. t.). 

Pedagogik; Psykologi och pedagogik (enskilda föreläsningar 2 t. i veckan v. 

t.): Barnkonst (seminarieöfningar 2 t. i veckan v. t.). 

Föreläsningarna över filosofiens historia ha omfattat hela utvecklingen och 

varit avsedda för teologisk-filosofisk examen. Likaledes ha föreläsningarna över 

psykologiens och pedagogikens grundproblem varit av elementär art, avsedda att 

omfatta ungefär fordringarna för den »pedagogiska kursen» för magisterexamen. 

— 1 seminarierna ha följande uppsatser föredragits och diskuterats: Paul Hensells 

framställning av utilitarismen (leol. kan*l. M. Hallberg). Sigwarts Vorfragen der 
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Ethik (stud. Terostrand). Hensels framställning av Spencer (kand. B. Åkesson). 

Kant enligt Hensel (stud. Gullberg). Bruno Bauchs Etik (kand. Hegardt). Religion 

och Moral enl. Hensel (stud. Brodén), Moral och rätt (stud. Freeman), Guyao 

(stud. Thorsell). Max Schelers Der Pormalismus in der Ethik und die formale 

Wertetik (stud. Cederlund). — Höffdings etik (stud. E. Logren). Höffdings reli* 

gio&sfilosof] (stud. E. I^ogren), Romantik religionsfilosofi (stud. E. Logren). — 

Konstens ursprung och lek teorien (kand. Erikson och stud. Hedlund), Barns upp¬ 

fattning av perspektiv (stud. E. Olsson). Fargbehandliugen i bammälningar (stud. 

Beckman). 

FRITZ BROCK. 

J. Dr, Docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, förordnad att förestå 

professuren i nationalekonomi och sociologi under vårterminen lou 

Enskilda fSreläsnIngar: Teoretisk naiionalekonomi (3 t. i veckan). 

SamlflBrlcdfningAr: (8 dubbeltimmar V. t.) Med ledning hufvudsakligen af 

Bastable: Theor\* of International trade och Herkner: Die Arbeiterfrage ha 

tullpc>litiska och socialpolitiska frågor <lebatterats. 

BIROBR LILJEKRANTZ, 

Fil. Dr. förordnad att upprätthålla professuren i teoretisk filosofi 

Enskilda fdrelisoingar: Kant och (ranssceftdentailUosolerna (3 t. i veckan 

h. t.). Transseendenial/Uosofun efter Kani. i3 t. i veckan v. t.). Kun- 

skapsHvets psykologi (obligatorisk kurs för teol.-fil.-ex. 3 t. i veckan v. t.) 

Semlnarlaöfflingar: Den månskUga tanken {z t. varannan vecka h. t.), varvid 

föredrag höUos av deltagarna över Höffdings Den menneskelige Tanke. V. 

Noratröms Tanke och religion. Sanning ock verklighet (2 t. varannan vecka 

V. t.), varvid föredrag höllos av deltagarna över P. Natorps Die logischen 

Grundlagen derezakten Wissensebaften. A. Mullers Wahrbeit und Wirklich- 

keit. Frischeisen-Köhlers Das Kealitätsprohlem. Wundts Sinnliche und 

iibersmoliche Welt. 

CARL KOCH* 

Dr Fhil.. e. o. lärare i tyska. 

Muntl. Afvers. till tyska (.e t j vei’kant: SopJiic lUkans »John Mall» sid. 

7—134- 

Tyska taldfnlngar ( I t- 1 veckan): ra.skowskis •Lcsebucli» .si<l. « 45 

QEORQE ERNEST FUHRKEN. 

M. A., Fil. Dr. e. o. lärare i engelska. 

Modern English Authors (offentliga föreläsningar 1 gång i veckati under 

februari och mars). 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MINNESOTA 



ludvk;stavhnow a') 

Praktiska öfninfar: tolkning af engelska textor (2 t. i veckan under iiela 

lii såret), fonetiska öf ning ar |i t. i veckan h. t ), mutitlig of versätt ning till 

engelska (i t. t veckan h. t.. 2 t. i veckan v. t.) 

JULIEN BARA T, 

Agrégr de rVniversité de I'rance. e. o. Inrare i franska. 

Praktiska öfninfar: Muntlig öfversäilning till franska af stycken ai Striiid' 

berg och Blanchc. t t. i veckan h. t. (K'h v. t. Ivxplikation af franska 

författare från Marut till nio<lem Ucl janite litteraturhistoriska anmärk¬ 

ningar {K'h under v. t. grammatiska öfningar, 2 t. i veckan h. t. och v. t, 

Ilar dessutom biträdt professorn i romanska snrak vid rättandet af 

skriftliga öfversiittningar frun svenska till franska. 

llessa kurser hufva varit afsedda för filosofisk ämbetsexamen CK'h filosofie 

kandidatexamen. 

Offeotllga föreläsningar: Kxplikation af l'Iauberts Salummb6 jämte litte¬ 

raturhistorisk inlerlning, i t. i veckan h. t. och början af v. t — Kxpli¬ 

kation af modern fransk Ivrik. i t. i veckan under senare delen af feb- 

ruart och hela murs. 

l>e>sa föreläsningar hafva varit aiMnlda för snväl Högskolans stmlenler 

som .indra n*r franska ^pr;lket intie^^serade. hvilka tvksn i bety<lligl antal bevistat 

dem. 

Necliuistaeiidc skrifter och U]>j)SiUser liafva sedan förra års- 

redoi^örclseus utgifvaiide blifvit af hr)gskolans lärare publicerade 

eller äro under tryckning: 

/■A’/// iilHHK: 

.liniii iKiiiot i>ni h>r ui non/^tusii/cci dollarn i 

ICkononiisk Titlskrift iQi.p 

lin lifen erinran med anlednin-^ ai f^mi. Wicksells uppsats: 

Om dxrtid. tullar och arhelsloner i Kkoiioinisk Tidskrift 1914. 

Om dytlid. arhefsloner mh snlidarfullar i Statsvetenskaplig 

Tidskrift 

^C.s-y .I /■■ CEDKRSCHIÖLD: 

Cammal tro oeh ii\a r-m t»n drömmar. I »Ord och bild», 

Sthin 191.]. 

l-re^ta duLier. iämte andra uppsatser. Slhlin 1914. 
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Var brändes Olav Trätålja enligt Ynglin^atal' I »Nordiska 

ortnamn, hyllningsskrift, tillägnad Adolf Noreen pa sextioårs¬ 

dagen ». Uppsala 1914. 

Recensioner och andra uppsatser, mest av sprakhistoriskt 

innehåll, i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 

HILDING CE LAN DER: 

Svenska språket och litteraturen i Danmark, i tidskriften 

Det nya Sverige 191.5. 

G. E. EUHRKEN: 

Recensioner och iijvcrsälinin‘^ar i Moderna Sprak. m. fl. 

Ofversatt »The Aiinual of Swedish Art. II.», Åhlén & 

Åkerlund 191.5. 

Engelska extemporalier (utg. i förening med J. A. Afzclius). 

Norstedt & Söners Förlag 191.;. 

Nyckel till Kngelska F'xtem])oralier, i<)i4. 

ELOF HELLQUIST: 

Underdånig jörklarim^ a doc. H. Hesselmans besvär öfver 

Större akademiska konsistoriets i Uund förslag till besät¬ 

tande av nyinrättade j)rofessorsämbetet i Nordiska sprak 

vid Lunds universitet. 

Deltagit i granskningen af de under året utkomna häftena 

af Svenska Akademiens ordbok. 

Redigerat namnlistorna i Jägerskiöld o. Koltlioffs Nordens 

fåglar, 2:dra upplagan. 

Anmälan af »Wolf von Unwerth; Untersuchungen öber 

Totenkult und Odinverehrung bei Nordgcrnianen uiid 

Lappen mit F^xcursen zur altnordischen Literaturgeschichte » 

(Arkiv för nord. filologi XXX). 

MALTE JACOBSSON: 

Psykisk kausalitet. Göteborgs Htigskolas årsskrift 1913- 

Naturens lag. Populärt vetenskajdiga föreläsningar vid 

Göteborgs Högskola. XI. 

Experimentella undersökningar av tänkandet. Psyclie 1914. 

Den estetiska uppiostran i skolan. Svenskt arkiv för ])eda- 

gogik. 1914. 
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ELIAS JANZON: 

Redigerat Föreläsningar och öfningar vid Göteborgs Hög¬ 

skola höstterminen 1913 och vårterminen 1914 samt Göteborgs 

Högskolas katalog höstterminen 19J3 och vårterminen 1914. 

L. A. JÄGERSKIÖLD: 

Nordens fåglar, andra upplagan, af L. A. Jägerskiöld och 

Gustaf Kolthoff med bilder av O. Gylling. Häftena 10—14, 

A. B. Beyers Bokförlag, Stockholm 1913—1914. 

Markierung von Rauhjussbussardcn (Archibuteo lagopus 

L.) in Schwedisch-Lappland Sommer 1912 und Markierung, 

von schwedischen Fluss-Sccschwalben [Sterna Hirundo L.) 

(i Journal fur Omithologie, Aprilheft 1914.) 

Berättelse rörande Göteborgs Musei Zoologiska afdeliiing 

för år 1913 {i Göteborgs Museum. Arstr\'ck 1914.) 

Artiklar och recensioner i tidningar. 

RUDOLF KJELLÉX: 

Stormakterna, konturer kring samtidens storpolitik, andra 

upplagan. Fjärde delen (Förenta staterna, Ryssland, Japan, 

Slutsatser), XI\’, 262 ss. Hugo Gebers förlag, Sthlm 1913. 

D:o, tredje oförändrade upplagan, I—II. Stockholm 1914. 

Till kritiken aj ifSt ormakter na», i Festskrift till Hugo Creber 

30 aug. 1913, SS. 137—145- 

Världspolitisk öfversikt 1913: II och III, i Det Xya Sverige 

1913, SS. 392—405 och 1914. SS. 6—7. 

Det moderna landstingets tillkomst, i Ciöteborgs och Bohus 

Läns Landsting 1863—1912, ss. i—14. 

Det nationella genombrottet. Tal i Karlskrona 10 jan. 1914. 

Aret 1913 i världshistorien. Fören. Heimdals utrikes|X)li- 

tiska artiklar 1914: I. 

Den ryska nationalismen, i Nya Dagl. Allehanda den 

30 och 31 dec. 191.;. 

Den ryska faran. Karlskrona 1913. 40 ss. 

Si'crigc i världspolitiken, i N. D. A. den 2. 3, 7 och 12 mars 

1914. 

.Artiklar i svensk dagspolitik 1913-14. hufvudsakligen 

i N. D. A. 
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Om beloppet af de i R. F. § 6j omnämnda krcditivsummor, 

motion n:o 19 i Första kammaren 1914. 

Politiska essayer, studier till dagskrönikan, Första sam¬ 

lingen: internationell och geo-politik. Hugo Gebers förlag, 

Stockholm 1914. 

EVALD LWÉX: 

Om Franfjordens namn, i tidskr. »Xanin och bygd,» bd. II. 

BIRGER LlLJEKRAyrZ: 

Höijcrs idcntitcisjilosoji i dess tidigaste stadium. Lunds 

Universitets Årsskrift. Ny följd. Afd. r. Bd q. Nr 4. 

LINDBERG: 

Hvad skola vi tro't {del III i arbetet: »Kludsordets utveck- 

ling^ång i världen*), Sthlni 1913. 

Nägra personliga tntryck från Föreningens jör semitiska 

språk jörsia dagar (i publikationen: »Föreningen för semi¬ 

tiska språk, ett 25-års minne, * 1’ppsala 1913). 

Artiklar i tidningar och tidskrifter. 

I ILHELM LUNDSTRÖM: 

Scholierna till Xenophons Anabasis i Cod. Vat. Gr. /J55 

(i Eranos vol. XIII). 

Småplock ur Columellas språk i~ 10 {i ICranos vol. XIII). 

Svenska Spånor. Andra samlingen (Göteborg 1913). 

En mängd artiklar i ett stort antal tidningar. 

Redigerat »Eranos aeta philologica Suecana» och 

.Årsbok 1913 utgifven af Riksföreningen för svenskhetens be¬ 

varande i utlandet. 

SVEN LÖN BORG: 

»Protestantism och tolerans», I -III. i »Arbetet» 

Det religiösa problemet, I— i Handelstidningcn i<)i3. 

Universiteten oeh studentc-eamen, Handelstidningcn 

»Kristnad hedendom», rec. i Handelstidningcn 1»)I4. 

Religion neh vetenskap, Stockholm, Hugo Gcbcr 
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OTTO yORDESSKJÖLD: 

Lc monde pdaire. Paris, Armand Colin. iqij. (Trausk 

upplaga af det svenska arbetet »Polar\ärlden och dess 

grannländer*). 

CoUaboration intcrnationalc pour Vcxploration des contrées 

polaircs. I^a vie intenvationale, T. IV (1913), N:o 2—3. 

Antarktis. Bd. VIII afd. 6 i »Handb. der reg. (teologie*, 

Heidelberg 1913. 

Arktis tnid Antarktis. Tr »Illustrierte Ivänderkuude» 

herausgeg. von Iv Hanse. Hraunschweig 1914. 

Plan för cn svcnsk-cw^iisk sydpolare.xpcdition. II. Expe¬ 

ditionens vetenskapliga program. Vnier 1914. h. i. — I eng¬ 

elsk omarbetning, tillsammans med 1.. Palander: .1 nen- 

anglo-shrdish South Polar Expedition, (teogr. Journal I')i4. 

h. 5. 

La vie soeiale des Esijuimaux. Rev. générale des Sciences, 

Paris 1()I4 (under tryckn.) 

Omarbetat kapitlet Vetenskapli'^a resor och sfeio^raii för 

arlx‘let »Sveriges land och folk». 2:a uj>pl. (Tyska uppl.. 1914). 

.Irtiklar, recensioner mh meddelanden i Nordisk familjebok, 

Viner. Petermann s Jlilteilungeii. (iötelxirgs Haiulels- ocli 

Sjöfartstidning. Die Zeit (Wien) m. fl. 

Redigerat W issensehaitliehe Erjiehnisse der Schwedisehen 

Sädpidarexpedition it/oi - o; (fortsiittniiig). 

EMU. RODIIE: 

Re<ligerat <len svenska npjilagan av Jespersen och Sti<^aard. 

Eransk Idschok jör nvhoiioie. Stiilin loi,’,. C. IC. I'ritzes 

förlag- 

Nacra kortare iidshfitsaillklar. 

WEI. RO.MDAHL: 
SlullVirt redigeringen af S.eiisk /<-'ii'^thisloii,i, ulgif\‘en af 

.\xel P. Romdalil och lolninv R<K)s\al. 

.\<>rrk"plni;s iini. Konst och Koiistniircr 1014 H. 1. 

neråt/else r'nande ( mjIi'!»)!'.;'. Mnsi-i Konst afdelning tor 

ar i <',()teborgs Ar>tr\a‘k 1014. 

.\\r.:ni .Miireiis l.iir^s-oi b. iträt! i (iolehoies .Musci .\TS\ryck 
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Romanska bcslagssmiden (under tr\-ckniiig i I*'ornvännen). 

Reviderat och nvskrifvit artiklar för Xoräisk familjt- 

bok. 

Artiklar och recensioner i tidningar och tidskrifter. 

LUDVIG Sr.-irf.YOMV 

Inbjudning till åhörande af den offentliga föreläsning, 

med hvilken professorn i engelska språket och litteraturen 

etc. Karl Fritiof Sundén kominer att inställas i sitt ämbete 

af Högskolans rektor. Göteborg 1913. 

Den moderna vetenskapens genombrott i svensk historie- 

skrijning. Sdgra konturer. Bifogad skrift till föregående 

(i Göteborgs Högskolas Årsskrift 1913.) 

Den tredje internationella kongressen jör historiska stud]cr 

i London IQ13. (Historisk tidskrift 1913). 

Artiklar i Nordisk iamiliebok. 
9 0 

Har ock utgifvit denna .iisredogörelse. 

GUSTAl' F. STEl-FLX: 

Den materialistiska samhällsuppfattningens hisforin inre 

Karl Marx. Populärt vetenska]diga föreläsningar vid Göte¬ 

borgs Högskola. Ny följd X. Stockholm, Albert Bonnier, 

1914. 

Marx och materialismen. Utvecklingen a\' Karl Marx 

materialistiska samhällsuppfattning. StfK'kholm, Tidens 

förlag, 1914. 

Folkhusluillningcn och /öretagslcdaren. Avhandling i I:k"- 

nomiska studier, festskrift för Mareus Wallenberc: Slock* 

holm 1914. 

Uppsatser i s\-enska och tyska tidskrifter. 

K. F . SVNDFX: 

l"tgifvit och redigerat D. .1. Siindcii. .'sreiisk .^piakhira 

{i sammandrag) 2i:sta up])l.. Stf>ckholm i<)i3 (sept.) 

D:o. D. .1. Sunden. .Vv S.cnsk Rällskrirnineshiru. ii;te 

uppl., Stockholm 1914 (i jan.) 

D:o D. .-1. Sunden, .'^yensk Shiokhiru h>; i,,lksk'Lin. 

uppl., Stockholm i<ji4 (i maj'. 
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OTTO .STLHVIA^; 

Recensioner och artiklar i Det nya Sverige och i Göteborgs 

Handels och Sjöfartstidning. 

ELIS WADSTEIN: 

Birka ock bjärköarätt (Nordiska ortnamn, hyllningsskrift 

tillägnad Adolf Noreen på sextioårsdagen: utgiven genom 

Namn och Bygd). 

Eriksgata (i Historisk tidskrift 1914). 

JOHAN VISING: 

Artiklarna Anglonormannisch i Kritischer Jahresbericht 

uber die Fortschritte der romanischen Philologie XIII. 

Recensioner i Literaturblatt fiir germanische und roma- 

nische Philologie och i Zeitschrift ftir französische Sprache 

und Diteratur. 

Bland sadana af högskolans lärare under det gångna läs¬ 

året företagna resor ooh erhållna förtroendeuppdrag eller ut¬ 

märkelser, som slå i samband med deras vetenskapliga eller 

litterära vcrksamlKrt, må nämnas följande: 

Fritz Broek: Har af \’etenskapsakademien (Scklerströmska 

fonden) erhållit 2,000 kr. för att i Berlin, eventuellt äfven 

Dondon studera nationalekonomi. 

G. E. F H h r k c n: Föreläste och deltog i undervisning samt exa¬ 

minerade vid Londons universitets .sommarkurs 1913. 

Höll litterära föreläsningar i engelska språket vid som- 

markursenia i Ramsgate, livilka sedermera omnänmdes af 

the incorporated Chamber of Commcrce där.städes (i proto¬ 

koll af okt. 7. 1913). 

P. O. G r ä )i s t r <> ui: Af l*ilo.sofiska bakulteten i Lund förord¬ 

nad att examinera i ämnet statistik (ett flertal fall under 

läsåret) och i ämnet statskunskap (ett fall). 

(' u rl Er II s t G <> r a n s s « n: I'lnämndes den H) december 1913 

till adjunkt vid Inigre allmänna läroverket i Kalmar. 
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30 vid L. .1. Jägerskiöld: Vistades under tiden '/g— 

K. Vetenskapsakademiens Zoologiska hafsstation, Kristine- 

berg vid Gullmarsfjorden. 

Har på upi>drag af Styrelsen för Malmö Museum efter på 

platsen företagna studier afgifvit utlatande om de riktlinier 

detta museums naturvetenskapliga afdelningar btira för 

framtiden följa. 

V ilhclm Lundström: Köretog juli—sept. 1913 med under¬ 

stöd ur Högskolans Linnéfond en resa till Italien för topogra¬ 

fiska studier i Rom samt för handskriftsforskningar i l'lorens, 

Milano, Bologna och V^enedig. 

Valdes i april 1914 till ledamot af Riksdagens andra kam¬ 

mare för Göteborgs stad intill utgången af ar 1914. 

Otto X 0 r d c n s k j ö l d: Har på uppdrag af K. Ofverstyrelsen 

för Rikets allm. läroverk ledt en serie geografisk-geologiska 

exkursioner i samband med föreläsningar för lärare ocli 

lärarinnor vid läroverk i (töteborg. 

Utsågs af större akademiska konsistoriet i JaiiuI att som 

sakkunnig afgif\'a utlåtande niraiide de sfikaiule till profes- 

sorsämbetet i geografi vid sagda Universitet. 

Företog i jaJiuari 1914 en resa till Tyskland och ()ster- 

rike hufvudsakligen för hallamle af föredrag. 

E m i l R 0 d h c: l'öretog en stmlieresa till l*rankrike oeii v'^i)anien 

.sommaren 1913. 

Axel L . Ro in <l a h l: IleNislade sasom representant för Gote- 

borgs Högskola kongresse-n for AsU-lik och Konstvetenskap 

i Berlin 6—() okt. 1913. 

A H d V i g S t a V c 11 0 w: Utniimndes den 14 januari 1<>I4 till i>ro- 

fessor i historia vid uni\ersitetet i Uppsala. 

Kallades i maj 1914 til! ledamot af Kungl. Humanistiska 

\’etenskapssamfundet i Uppsala. 

Förordnades af Kungl. Jåiro\erksofverslyrelsen att sasom 

dess ombud öfvervaka o' li leda afgangsc.xanien vid Högre 

Ivärarinneseminariet vid KjelllxTgska l'li<-kskolan i (»öteborg. 

Gustaf h'. Steffen: Har uthirt arbeten inom Bosfadskoni- 

niiitén och har deltagit i saininanlråden a\' Soeiiilu rådet och 

den svenska nämnden av The Ainei iean Seididiuuvidn 
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dation. Har kallats till medarbetare i Handwöricrbmh der 

Soziologie. 

Otto S ylw an: Har med anslag av statsmedel bevistat de 

tyska lärames och filologernas möten i Marburg sept. 1913 

samt kongressen för estetik i Berlin, okt. s. å. 

Av Kungl. Majit utsedd till ledamot av den nämd, som 

avger förslag angående fördelningen av riksstatens anslag 

till skönlitterära författare (nov. 1913). 

Av Kungl. öv'erstyrelsen för läroverken tillkallad vid 

uppgörande av förslag till gymnasiets omorganisation (maj 

1914). 

Elis \V ad st ei n: Företog med anslag ur Ivinnéfonden en stu¬ 

dieresa till Tyskland under 4 veckor i juli och början av 

augusti. 

Förordnades den 23 juli 1913 av K. Läroverksöverstyrel- 

sen till inspektor vid Göteborgs nya elementarläroverk för 

flickor. 

Förordnades den 20 mars 1914 av Kungl. Majit att i egen¬ 

skap av censor över3 aka studentexamina under året. 

Anmodades den 17 april 1914 av K. Täroverksöverstyrel- 

sen att avgiva yttrande rörande en till Kungl. Majit ingiven 

ansökan från styrelsen för Fjellstedtska skolan i Uppsala 

om rätt att vid skolan företaga vissa ändringar av kurser 

och ämnen för studentexamen. 

Johan V i s i n Förordnades den 20 mars af Kungl. Majit 

att under innevarande år såsom cen.sor deltaga i öfver\’a- 

kandet af studentexamina. 

Företog i april med anslag ur Högskolans Uinnéfond en 

tolf dagars resa till Paris för kopierande och kollationerande 

af anglonormandiska handskrifter i Bibliothéque nationale. 

Fortsättningen af resan är ämnad att företagas under in¬ 

stundande sommarferier, hvarvid anglonormandiska hand¬ 

skrifter skola kopieras och kollationeras i engelska bibliotek. 

Till ledamöter af redaktionsk<nimiittén för Göteborgs Hög¬ 

skolas Arsskriit har lärarrådet hh i<)i4 ater\'alt professorerna Sta- 

voiow och Lidén (med professor Svhoan sasom .suppleant) samt 

bibliotekarien Wnhlin och till revisorer af Årsskriftens räkenskaper 

för 1913 utsett professorerna KjelhUi oeh Ste/ien. 
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Årsskriftens XIX band, årgången lyij, är under tryckning 
och skall innehålla; 

1. Des Engels Untenveisungen. I. Von I. Pclcrs. 
2. Psykisk kausalitet. Af M. Jacobsson. 
3. Om konungens provisoriska lagstiftningsmakt under fri¬ 

hetstiden. Af L. Stavenow. (Inbjudningsskrift.) 
4. Den modema vetenskapens genombrott i svensk historie- 

skrifning. Några konturer. Af L. Stavenow. (Inbjudningsskrift.) 
Årsredogörelse för 1912—1913. 

Till ledamöter af redaktionskonuuittén för populärt vetenskap¬ 
liga föreläsningar vid Göteborgs Högskola hafva utsetts för år 1914 
professorerna Stavenow, Sylwan och Tis/ng samt till revisor af 
samma publikations räkenskaper för år 1913 professor 
siröm. 

Af denna bokserie har under det gångna läsåret utgifvits; 
Den materialistiska samhällsuppfattningens historia före Karl 

Marx. Af Gustaf F. Steffen. Pop. vetenskapliga föreläsningar vid 
Göteborgs Hc^skola. Ny följd X. 

Naturens lag. Af Malte Jacobsson. Populärt vetenskapliga 
föreläsningar vid Göteborgs Högskola. Ny följd XI. 

Filologiska samfundet har under läsåret hållit 6 sammanträden, 
hvar\dd förekommit följande föredrag: 

Prof. Noreen: Några ortnamnsförklaringar. 
Prof. Cederschiöld: Om adjektiviska sammansättningar med 

prefixet o-. 
Prof. Lidén: Några meddelanden. 
Fil. kand. G. Stern: Inkongruenser i engelsk vers. 
Fil. kand. T. Kalén: Den lesbiska lyrikens språkdräkt. 
Prof. Sylwan: Kongressintr>'ck från ilarburg och Berlin. 
Prof. Lundström: Paralleller mellan kontinentalgermanska 

och nordiska folknamn hos de antika författarna. 
• # 

Fil. lic. Sverker Ek: Ar vStjenihjelms Hercules en nationellt 
svensk dikt? 

Prof. Sylwan: Världslitteraturen i det 2o:de arliundra<let. 
Prof. Wadstein: Birka och Bjärköarätt. 
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Kil. inag. (i. Hillcr: Den Kirtrogna i dc tidigare franska versro- 

nianeriia. 

Prof. Sundén: Språkets logik. 

Historiska l-örcniw^cn har under det gangna läsaret haft 6 

sanmianträden, hvarvid följande föredrag hållits; 

Prof. L. Stavenow: Nyare litteratur rörande Johan IILs för¬ 

bindelse med de katolska inaktenia. 

Docent A. Romdahl: Nya rön om Skara domkyrkas byggnads¬ 

historia. 

Fil. mag. A. livcrs: Om tillkomsten av lybz, ars Riddarhus¬ 

ordning. 

Kil. lic. .S'. Ek: Den urs])rungliga sangen om Creutz. 

Dektor .V. Karl X Oustafs sista tankar om den 

Osteuroi>eiska fragan. 

Docenten O. Giänstrom: Tegnér i riksdagen. Nagra notiser. 

l'il. Dr. E. Xnumann: Bidrag till fciiAaltningshistorien under 

Karl Xll:s senare regeringsår. 

Prof. L. Slavcno’.c: ('iUstaf-Adolfs-])robleniet. 

Prof. O. Syhiini: Till Runebergs »Kung I''jalar», 

.\manuens O. /\7t7«'>g.' Prästeståndets riksdagsniannaval i 

('■oteborgs stift under 1'rihetstiden. 

Gfix^ra/iska l-<iii'ninyi'n har under läsaret liaft sju sammanträ¬ 

den, In arvid föredrag hållits af Konservator H. Skooft, Commander 

E. Evans (pa inbjudan äfven af Hiigskolan), Dr. IK. Kaudcrn, Do¬ 

centen I.iinhoi!’, Ske]>psredaren M77//. l.iind^^rcn, Kaj)ten /. P. 

Kcih samt i)rofessor D. Xurdvnskjold. 

Antalet af studvrandv \ar under h. t. under v. 1. Z2b. 

Af des>a äro iSi namn gemensamma för bada terminernas kata¬ 

loger. De kvinnliga studerandes antal har varit 43 under h. t., 

.;i) under \'. t, 

I nder h. t. inskrefvos 34 nya studerande, under v. t. 10. 

Kidigt u])]>gift till \arterminens katalog iiaf\a de studerande 

l)eredt sig tV»r följande examina; 

1‘ilo^otir niirn ... . 

k.iii'li<lat<*\.iiuin . 

Ijltrprohiiiiu. .. . 7 

I'ilu-on>k x.iiiu n ... . 

liloxofisk ex.iiiuu .. 15 
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Tjugusju studerande hafva icke uppgifvit sig afsc nagoii sär¬ 

skild examen. 

Af de studerande, som bereda sig till filosofie licentiatexa¬ 

men, hafva 9 aflagt fil. kandidatexamen, S fil. ämbetsexamen, j 

bägge dessa examina. 

Åuskullanterna (Ordningsst. § 14) hafva under h. t. varit 37, 

under v. t. 25. 

Såsom åhörare af de offentliga föreläsningarna (Ordningsst. § 

12) hafva antecknat sig (utan frånräkning af namn, som före¬ 

komma antecknade för flera serier) under h. t. till 3 serier 915 

personer, under v. t. till 5 serier 1,036 personer. 

» 

>) 

)> 

') 

>> 

» 

kand. 

stud. 

» 

» 

» 

» 

I''öljande exawina hafva under läsaret aflagts vid Högskolan: 

den 15 september 1913: 

Til. stud. Johan Arthur Her^mau, fil. ämb.-ex. 

Frans Emil Wahlberg, fil. ämb.-ex. 

Ruth Linnea Bcr^cndahl, fil. kand.-ex. 

Anton Georg Johannes Sjöstrand, fil. kand.-ex. 

Sven Thulin, fil. kand.-ex. 

Karl Elof Åkesson, fil. kand.-ex. 

Lars Ahrherg, teol. fil.-ex. 

den 25 oktober 1913: 

Fil. kand. Karl Klno, fil. lic.-ex. 

» stud. Seth Fritiof Herne. fil. ka!ul.-ex, 

den 15 december 1913: 

Fil. kand. Arvid Fredrik KUmar Hecekstrum, fil. lic.-ex. 

Sixten Georg Mauritz Strömbom, fil. lic.-ex. 

Karl Mcllander, fil. ämb.-ex. 

Ebba Hedvig Sofia Petri, fil. ämb.-ex. 

Rosa Leona Werner, fil, ämb.-ex. 

Carl Stellan Hjalmar Morner. fil. kand.-ex. 

Kerstin Wikander, fil. kand-.ex. 

Sven Karl fil. kand.-ex. 

den 31 januari 1914: 

Fil. stud. Viktor Emanuel AureU. iW. 

^ Nils Gösla Ekeroth, fil. kand.-cx. 

^ mag. Giisiaf Eiuar Tornvall, efterpr. i tyska språket. 

*> 

>> 

stud. 

)> 

)> 
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den 28 mars 1914: 

Kil. kand. Ingrid Lindsten, fil. ämb.-ex. 

» stud. Lars Paridon Persvik, fil. kand.-ex. 

» * Karin Maria Fornander, fil. kand.-ex. 

» » Georg John Valdemar Ericsson, fil. kand.-ex. 

» » Bror Josef Olsson, fil. kand.-ex. 

den 30 maj 1914: 

Fil. mag. Hjalmar Strömberg, fil. lic.-ex. 

» kand. Sven Erik Valdemar Emilsson, fil. ämb.-ex. 

* * Seth Frithiof Herne, fil. ämb.-ex. 

» stud. Gunhild Elisabet Jörlander, fil. ämb.-ex. 

» kand. Einar Teodor Lilie, fil. ämb.-ex. 

» » Adolf Hugo Magnusson, fil. ämb.-ex. 

» stud. John Vilhelm Stenberg, fil. ämb.-ex. 

» kand. Sven Karl Wisborg, fil. ämb.-ex. 

» stud. Per Arvid Carlson, fil. kand.-ex. 

» » Hans Cavalli, fil. kand.-ex. 

» » Torbjörn Andreas Granlund, fil. kand.-ex. 

» » Sven Grauers, fil. kand.-ex. 

■> » Bernhard Hegardt, fil. kand.-ex. 

* •> Herbert Johannes Kalén, fil. kand.-ex. 

» » Erik Lechard Lindström, fil. kand.-ex. 

•) » Nils Gustav Adolf von Proschwilz, fil. kand-.ex. 

» Albin Josef Warne, fil. kand.-ex. 

» » Knut Adolf Reinhold Wichman, fil. kand.-ex. 

» * Magna Betsi Andreen, teol. fil.-ex. 

» » Carl’Erik Natanael Lindstedt, teol. fil.-ex. 

■> *> Eric Samuel Nilsson, teol. fil.-ex. 

» ') Viktor Vikgren, teol. fil.-ex. 

-> dr. Peter Olof Granström, efterpröfii. för lic.-ex. 

•> » Oscar William Hippel » » kand.-ex. 

>) kand. Lars Peter Magnus Lindholm, efterpröfn. för 

kand.-examen. 

Följande disputationsprof för filosofie doktorsgrad har under 

läsåret aflagts vid Högskolan, nämligen: af Licentiaten Oscar 

William Hippel, som den 23 mars försvarade en afhandling med 

titel: Kyrkulagskommittén 1824—1846. En historisk och kyrko- 
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rättslig studie. Såsom opponent å I^ärarerådets vägnar fungerade 

Doc. Granström. 

Den 30 maj utnämndes med kanslers tillstånd (skrifvelse 13 

maj) i lärarrådets rum utan särskilda promotionsceremonier till 

filosofie doktor filosofie licentiaten Oscar William Hippel. Ut¬ 

nämningen förrättades på lärarrådets uppdrag af dess ledamot 

Prof. Stavenow. 
S 

Högskolans stipendier hafva af lärarrådet utdelats på följande 

sätt: 

af räntan å David Carnegies stipendiefond kr. 500 till hvar- 

dera af fil. magistrarna Gunnar C:son Tingdal och Karl Mellander 

(prot. 7 febr.) 

af James Carnegies stipendiemedel kr. 400 till hvar och en af 

Fil. mag. Gustav Ekerotk, Fil. kand. Ture Kalén, Fil. kand. Georg 

Andrén samt kr. 300 till Fil. kand. Elof .ikesson (prot. 27 sept.). 

af räntemedel å samma tillgångar ett extra Carnegieskt stipen¬ 

dium å kr. 300 till Fil. kand. Erik Emilsson (prot. 27 sept.). 

Kungl. och Hviifeldiska stipendier å Kr. 200 hvardera hafva vid 

vårterminens slut af stipendiestiftelsens kuratel på förslag af 

lärarerådet tilldelats; fil. kand. Nils Carlsson, fil. kand. Olof Johans¬ 

son, fil. stud. John Stenberg och fil. stud. Sven Grauers. 

Ungdomsväns stipendier å Kr. 200 hvartdera hafva af student¬ 

kårens Stipendienäinnd under ordförandeskap af inspektor till¬ 

delats i oktober: Fil. kand. Sven Thulin, Fil. studd. Claes E. Wess- 

berg och Helge Granfell, i mars: Fil. studd. Karl Jansson, Arvid 

Carlsson, Fredrik Arfwidsson, Artur Karlsson och Erik Salvén. 

Ungdomsväns pretniuni å Kr. 400 har af Lärarerådet tilldelats 

fil. Dr. Oscar W. Hippel för hans den 23 mars vid Högskolan offent¬ 

ligt försvarade afhandiing (prot. 30 maj). 

Göthildastiftelsens stipendium å Kr. 300 har i okt. af stiftelsens 

direktion tilldelats Fil. kand. Einar T. Lilie. 

Göteborgs Stadsbibliotek, för hvars verksamhet under år 1913 

den detaljerade redogörelsen ännu icke utkommit, har under detta 

år fått sin boksamling ökad med 7,360 nummer (mot 6,585 år 1912). 

Antalet besök utgjorde 21,825 (mot 21,722), antalet utlånade band 
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12,005 (niot 11.764) samt antalet till begagnande ä stället fram¬ 

tagna band 20,078 (mot 17,489). Bland för\’ärfven må särskildt 

nämnas ett större antal arbeten inropade å den Wimmerska bok¬ 

auktionen i Köpenhavn för medel, som välvilligt ställts till biblio¬ 

tekets förfogande af herrar H. Ahrenberg. C. Carlander, P. R. Li- 

thander och R. Collin. 

Högskolans jonäcr uppgingo, enligt drätselkammarens till 

styrelsen lämnade redogörelse, vid ingången af år 1915 till följande 

belopp: 

ICdvard Magnus fond (af ar 1S79)   Kr. 334,100: — 

IvUndgrenska fonden (af år 1880). » 586,000: — 

David Carnegies fond (af år 1887)   » 552,944: 89 

Oscar Ekmans fonder (af åren 1888,1898,1903) » 455.000; — 

Göteborgs under\'isningsfond (af ar 1891) .... •> 39,091:07 

David Carnegies stipendiefond (af år 1891) .... ■> 20,000:-- 

Pensionsfonden (från 1891) . » 243,159:60 

Göteborgs H()gskolas Gustaf Adolfsfond (af ar 

1895)   •) 30,000: 

Olof Olofson Wijks minne (af ar 1896) . ■> 100,000:- 

James Carnegies donationsfond (af år 1898) . . ■> 50,000: - 

.^ron Philipssons donatiojisfond (af år 1900).. » 10,000: 

August Röhss' donationsfond (af ar i<)oi) .... » 350,000: - 

Olof \\'ijks donationsfond (af ar 1901)   » 150,000: - 

Oscar Rkmaiis 6 juiiifond (af ar 1904) . •> 10,000: ■ 

.\ndrew Carnegies fond (af ar i<)04)   >> 181.500: - 

T\’ar \\’a?rns bidrag (af nr 1905 till bildandet af 
• # 

en Anke- och pupillkassa (Kr. 3,0.000) jämte 

Inbetalningar af deleganic ocli influtna 

räntor. 7.5,761: 03 

S, A. Hedlunds fcireläsningsfond (af ar 11^07) .. •> 20,593:19 

Göteborgs Ilitgskolas lanncfond (af år 1908).. » 51,571:09 

Plrik Wijks donationsfond (af år 1909) . 100,000: - 

Gustaf i'\ Bratts donationsfond (af ar 1901)). . » 12,667: 30 

Konsulinnan ()scar Kkmans donation (af ar icjot)) » 10,000: - 

Oscar Kkmans i)ensionsfond (af ar 1913) .... •» 311,250: - 

I )ispositionsf()nden . » 370,361: 66 

Summa Kr. 4,063,999: 83 
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Motsvarande sunima vid ingången af år 1913 var Kr. 

3.722,953: 70. 

Dessa fonder voro den 31 dec. 1913 placerade på följande 

sätt: Kr. 200,000 i inteckningar mot % ränta; Kr. 2,108,500 

i inteckningar mot 5 % ränta; Kr. 284,000 i Hälsingborgs stads 

iK % obligationer; Kr. 270,000 i Göteborgs hypotekskassas 

■4/2 obligationer; Kr. 50,000 i samma kassas 5% obligationer; 

Kr. 142,500 i Allm. Hv^poteksbankens 5 "i, ol^l^gi^tioner; Kr. 54,100 

i samma Hypoteksbanks 4 % obligationer; Kr. 300,000 i Göteborgs 

Intecknings-Garanti-Aktiebolags 4 K % obligationer; Kr. 164,000 

i Göteborgs-Borås jämvägsaktiebolags 4^ % obligationer; Kr. 

95,000 i Enkla bolaget Bergslagsbanans intressenters % ob¬ 

ligationer; Kr. 10,000 i Sydsvenska Kraftaktiebolagets 5)^ 

obligationer; Kr. 300,000 i Bergslagernas Jämvägsaktiebolags 

5‘’o obligationer; Kr. 85,899: 83 å löpande räkning med Skandina¬ 

viska Kreditaktiebolaget. 

Behållningen å årsanslagets konto (den s. k. besparingsfon- 

den) utgjorde vid samma tid Kr. 39,040: 98 och den kontanta be¬ 

hållningen i Rektcrsexpeditionens kassa Kr. 3,156:72. Dessa 

tillgångar sammanlagda med fondema utgjorde sålunda vid in¬ 

gången af år 1914 Kr. 4,106,197: 53.' 

Såsom revisorer af högskolans räkenskaper för år 1913 hafva 

tjänstgjort Lektor N. .-l. M Sparbankskamreraren A. G. Dah- 

landcr och Handlanden C. }. Ekman. Till revisorer för år 1914 

hafva af Kungl. Maj:t utsetts I^ektor N. A. Vinge med Lektor J. 

L. Johansson som suppleant och af stadsfullmäktige Lektor C. .1. 

Mcbius och Handlanden 0. Almström med Lektor K. G. Wimarson 

.som suppleant. 

Undervisningen tager nästa hösttermin sin början tisdagen 

den 8 september. 

Göteborg den 30 maj 1914. 

Ludvig StavcnOii'. 
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